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  جلواهر البحريةا  

 

1 

 :ملخص الرسالة
العاملية املاجسااات  يف اجلامعة امساااملمية  ملدينة  ل درجة  هذه رساااالة علمية مقدمة لني
كتاب )اجلواهر البحرية يف   ء منحتقيق جز وهي عبارة عن ، املنورة، كلية الشااريعة قساام الفقه

، (ه727)ت شاارح الوساايط( أتليف القاضااي جنم الدين أيب العباس أمحد بن حممد الَقم ويل 
فصااااااااال مجيع ما   :هناية ايت إىلفصااااااااال اجلناايت فيما دون النفس من كتاب اجلنا  بدايةمن 

 )دراسًة وحتقيقاً(. تقدم من أطراف احلر الذكر من كتاب اجلناايت 
وقد اعتمدت يف حتقيقه على نسختني ومها: نسخة متحف طوبقبو سراي  سطنبول 
 تركيا، واعتمدهتا نسخة األصل، ونسخة املكتبة األزهرية  لقاهرة مصر، وجعلتها للمقابلة.

 وقسمني وفهارس فنّية، وبيان القسمني كاآليت:  مقدمةقسمت الرسالة إىل
وقد اشااااتمل على مبحاني، املبحو األول: التعريف   القسمممأل ا:ول: قسمممأل الدراسمممة

  ملؤلف، واملبحو الاان: التعريف  لكتاب.
، وقد اشااااتمل على جزء  من كتاب اجلناايت، ابتداًء من القسمممأل ال:اا: النحمل ا ق 

  بيان الواجب يف اجلناايت وهو الدايت.لنفس إىلاجلناايت فيما دون ا
 مث ختمت الرسالة بذكر املصادر واملراجع ووضع الفهارس الفنّية الملزمة.

اعتمدت يف كل ذلك على دليل الرسااااالل العلمية املعتمد من قبل عمادة الدراسااااات 
 العليا.

  



 2  جلواهر البحريةا  

 املقدمة:
ومن  شااااااارور أنفسااااااانا،من  إن احلمد هلل، حنمده، ونساااااااتعينه، ونسااااااات فره، ونعوذ  هلل

ساااايأات أعمالنا، من يهده   فمل مهاااال له، ومن يهاااالل فمل هادي له، وأشااااهد أن   إله 
 مي خي حي جي يه ٱُّٱإ    وحده   شااااريك له، وأشااااهد أن حممداً عبده ورسااااوله 

 مم خم حم جم  يل ىل  مل خل ُّٱٱ(1)َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي 
 ٰذ يي ميىي خي حي  جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ُّٱٱ(2)َّ ٌّ ٰى ٰر
 .(3)ٱَّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت  جت هب

 أما بعد: 
رب وأجل الطاعات،  فإن العلم الشااااااااارعي وا نشااااااااا ال به تعلماً وتعليماً من أع م الق

وقد جاءت نصاااول الكتاب والسااانة بمرًة بطلبه وحايًة عليه، ومبينًة فهااال من انشااا ل به،  
وقولااه   ،(4)َّ هئمب مئ هي مي خي حي جي ٰه مه ُّٱٱ  فمن ذلااك قولااه تعاااىل:

 ، (5)ٱَّ  هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف ٱُّٱٱتعاااااىل:
، وقوله (6)ومن الساااااااانة قوله صاااااااالى   عليه وساااااااالم :يفمن يرد   به خ اً يفقهه يف الدينيف

صااااااااااالى   عليه وسااااااااااالم :يفمن سااااااااااالك طريقاً يلتمس فيه علماً ساااااااااااّهل   له به طريقاً إىل 
 .مٌة مشهورةالشأن معلو ، والنصول يف هذا (7)اجلنةيف

 
 . ١٠٢آل عمران: اآلية    (1)

 . ١النساء: اآلية   (2)

 . ٧١ –   ٧٠األحزاب: اآليتان    (3)

 . ١١اجملادلة: اآلية   (4)

 . ٩الزمر: اآلية    (5)

 ، من حديث"من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين" ب  (، با١٧( ح ) ٢5/ ١ح البخاري: ) صحي  (6)
 معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما. 

قال من حديث أيب هريرة، و لم،  (، باب فضل طلب الع ٢646ح )   (3٢5/ 4رواه الرتمذي: )   (7)
 عنه: هذا حديث حسن. 
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 من أرقى العلوم منزلة،، و عي والعمل به حيصاااااااااال فملح امنسااااااااااانوبتعلم العلم الشاااااااااار 
، وباذلوا فياه قصااااااااااااااار   قاداااً وحادياااً   هالعلمااء با اشاااااااااااااات العلم الفقاه، الاذي   أع مهاا فاالادةو 

الشاااااارح، ا العلم وألفوا فيه، فمنه املنت، و ذجهدهم تعلماً، وتعليماً، وإفتاًء، وقهاااااااًء فدونوا ه
وبقي جزٌء من هذا الرتاث امسملمي خمطوطاً حباجة  ،  ورطول، واملن وم، واملناختصر، واملوامل

 الباحاون واحملققون وطملب العلم. إىل حتقيق وإخراج؛ ليستفيد منه
خمطوطاً يف علم الفقه على مذهب اممام الشاااااااافعي وهو ولزممللي  وقد يسااااااار   يل 

املتوىف ساااااااااااااانااة   الَقم ويل  أمحااد بن حمماادالعباااس    الاادين أيب  )اجلواهر البحريااة( لن م  كتاااب 
نفسااه، الذي أكاره  للمؤلفوهو اختصااار لكتاب البحر احمليط شاارح الوساايط   هااااااااااااااااا،727

كون موضوع رساليت لي  جزء  منه؛ مفقود، وألمهية الكتاب العلمية رأيت أن أساهم يف حتقيق
وجل التوفيق والسااداد إنه   )املاجساات (، أسااأل   عزضاامن مشااروع لنيل درجة العاملية  فيه  

 ويل ذلك والقادر عليه.

*** 

 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية: 
 تت لى أسباب اختيار املوضوع، وأمهيته يف النقاط التالية:

 كونه من الرتاث العلمي امسملمي يف الفقه الشافعي الذي ينب ي أن يربز.-1
 شرح الوسيط.مل وجامع للبحر احمليط يف أنّه اختصار شا -2
كون أغلاب أجزاء األصااااااااااااااال الاذي هو البحر احمليط مفقودة، و  يوجاد مناه إ     -3

 أجزاء قليلة.
 .وا عتماد عليه يف الفتيا والقهاء عناية مصنفه يف تسهيله؛ ليمكن النقل منه -4
 .من أقوال فقهاء املذهب الشافعي اشتماله على مجلة   -5
 ملعه يف املذهب الشافعي.قدر املؤلف وسعة علمه واط جمللة -6
 اعتماد العلماء على هذا املصنَّف بنقلهم عنه وإحالتهم إليه. -7

*** 
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 ة:قلدراسات السابا
عدد من طلبة برانمج ماجساااااااااااات  الفقه يف اجلامعة   اشاااااااااااارت  يف حتقيق هذا املخطوط

 منهم وهم:امسملمية  ملدينة املنورة، وقد سبقين جمموعٌة 
كتاب إىل هناية الفصاااااااااااال األول يف بداب قهاااااااااااااء  اية المن بد  مصااااااااااااطفى معاذ حممد، .1

 .احلاجة

 اء منه إىل هناية  ب املسح  ستنالفصل الاان: فيما جيب ا بداية  من    مهااتما ولسن، .2
 ، من كتاب الطهارة.اخلفنيى عل 

 .ية الصملةمن بداية كتاب احليض إىل هناية الباب الرابع يف كيفزب  سلطان،  .3

امس يف شاارالط الصااملة إىل هناية الفصاال الاان فيمن الباب اخلن بداية  محممد أزهري،  .4
 .هو أوىل  ممامة

اب صاااااااملة املساااااااافرين إىل هناية القول يف ال سااااااال من تمن بداية ك علي أمحد لصاااااااوع، .5
 .كتاب اجلنالز

ز إىل هنااياة  ب اجلناالن باداياة الن ر الااان يف ال ااسااااااااااااااال من كتاام م هر من ور حااف،، .6
 .من كتاب الزكاةيف الوقت : األداء القسم األول

من بداية القسااااااااااام الاان يف تع يل الزكاة من كتاب الزكاة إىل هناية زكاة    حممد بشااااااااااا ، .7
 .الفطر

ن بداية كتاب الصااااااااايام إىل هناية فصااااااااال يف موجب القران والتمتع من م  عبد   الاراي، .8
 .كتاب احلج

هناية األمر الاالو من من بداية الباب الاان يف صااااافة احلج إىل   عبد الساااااملم،  ساااااانفو .9
 .لهمان من كتاب احلجاألفعال املوجبة ل

ن بداية الطرف الاالو يف األكل من كتاب احلج إىل هناية  م  عبد امله السااااااااااااابيعي، .10
 .الطرف الاالو يف احلالة اليت تعترب فيها املمايلة من كتاب البيع

كتاااب البيع من باادايااة الطرف الرابع يف احتاااد اجلنس واختملفااه من    مجياال،حااادناات   .11
 .: تلف املعقود عليه من كتاب البيعاية املانع الاالو من موانع الردإىل هن

من باداياة املاانع الرابع من موانع الرد  لعياب خروج    أمحاد علي حساااااااااااااان جحااف، .12
الامار    ىاية فصااال فيما يطرأ عل املبيع عن ملك املشااارتي إىل غ ه من كتاب البيع إىل هن
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 .ط ب  ها من كتاب البيعاملبيعة قبل القطاف وا ختمل

ن بداية القساام اخلامس من كتاب البيع إىل هناية الباب م  منصااور مع ب التميمي، .13
 .الاان يف القبض من كتاب الرهن

ن بداية الباب الاالو يف حكم املرهون بعد القبض يف م  حممد عليم الدين يوسااااف، .14
 الصاااااااااااااالح من كتااااب ق املرهتن والراهن من كتااااب الرهن إىل هنااااياااة البااااب األول يفح

 .الصلح

من بداية الباب الاان يف التزاحم من كتاب الصاااااااااااالح إىل هناية    أبو احلساااااااااااان أكرم، .15
 .كتاب الوكالة

هنااايااة احلكم األول من    اىلمن باادايااة كتاااب امقرار    عبااد املنااان عبااد احلليم هااان، .16
 .كتاب العارية  أحكام العارية من

العارية إىل أحكام العارية من كتاب  ن بداية احلكم الاان منم  اساار أمحد صااابر،ج .17
 .هناية كتاب ال صب

يف أركان ب الشااافعة إىل هناية الباب األول من بداية كتا  متيقن سااايف الدين مينج، .18
 .امجارة من كتاب امجارة

لصااااااحيحة من كتاب امجارة  من بداية الباب الاان يف حكم امجيار ا محزة قاساااااام، .19
 .إىل هناية كتاب الوقف

من باداياة كتااب ا باة إىل هنااياة البااب الرابع يف موانع امل اث من   ،حمماد حمااضاااااااااااااار .20
 .كتاب الفرالض

ذوي الفروض وتورياو ذوي   ىمن باداياة البااب اخلاامس يف الرد عل  أنس عيسااااااااااااااى، .21
الوصاااااااااااااية املعنوية )يف األرحام من كتاب الفرالض إىل هناية الفصااااااااااااال الاان من أحكام 

 .الوصية  حلج( من كتاب الوصااي

من بداية الفصاااااااااااااال الااالو من األحكاام املعنوية للوصااااااااااااااياة من   احل وري،   عطاا  .22
 .كتاب الوصااي إىل هناية الباب الاان يف قسمة ال نالم من كتاب قسم الفئ وال نيمة

من بداية  ب قساااااام الصاااااادقات الواجبة من كتاب قساااااام   حممد أمحد ساااااايد أمحد، .23
 .طرف العقد من كتاب النكاحوال نيمة إىل هناية الفصل الرابع يف تويل  يءالف

من بداية الفصاااال اخلامس يف توكيل الويل وإذنه من كتاب النكاح  محزة بو جملب، .24
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 .باب الاان يف أحكام الصداقالإىل هناية 

البااب الااالاو يف نكااح التفويض إىل هنااياة الفصااااااااااااااال  من باداياة   عباد الرمحن القرن، .25
 .عالاان يف نسبة اخللع إىل املعامملت من كتاب اخلل 

من بداية الباب الاان يف أركان اخللع من كتاب اخللع إىل هناية    قاساااااااااااااايموف، حيىي .26
 .الفصل الاان يف األفعال من كتاب الطملق

جة من كتاب الطملق إىل هناية  من بداية الفصل الاالو يف تفويض الطملق إىل الزو  .27
 .الفصل السادس يف التعليق مبشيأة غ    من كتاب الطملق

من بداية الفصاااااال السااااااادس يف مسااااااالل متفرقة يف تعليق الطملق إىل   ان،حممد عرف .28
 .هناية الباب األول يف أركان ال هار ومعىن ألفاظه

من كتاب العدد إىل  من بداية الفصااال الاالو يف امحداد عبد الصااامد عبد العزيز، .29
 .هناية النوع الاان يف قصال الطرف من كتاب اجلناايت 

***  
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 خطة البحث: 
 على مقدمة، وقسمني، وفهارس علمية.اخلطة تشتمل 

 تشتمل على: املقدمةو 
 ا فتتاحية -
 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية -

 توييق نسبة املخطوط إىل املؤلف -
 السابقةالدراسات  -
 خطة البحو -
 منهج التحقيق -

 : قسأل الدراسة، وفيه مبح:ان:ا:ولالقسأل 
 وفيه مثانية مطالب:املبحث ا:ول: دراسة املؤلف، 

 املطلب األول: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.
 املطلب الاان: مولده.

 املطلب الاالو: نشأته العلمية.
 املطلب الرابع: شيوخه، وتملميذه.

 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، ويناء العلماء عليه.
 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.

 ه.املطلب السابع: مؤلفات
 املطلب الاامن: وفاته.

 املبحث ال:اا: التعريف ابلكتاب )اجلواهر البحرية(، وفيه ستة مطالب:
 .املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوييق نسبته إىل املؤلف

 املطلب الاان: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية.
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 املطلب الاالو: منهج املؤلف يف النص احملقق.
 احملقق. حات املؤلف يف النصاملطلب الرابع: اصطمل

 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق.
 املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية ومناذج منها.

*** 
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 ا ق لقسأل ال:اا: النحمل ا
فصااااااااااااااال اجلناااايت فيمااا دون يفمن باادايااة    بتحقيق جزء من هااذا الكتاااب، وهو  قماات

ا تقادم من أطراف احلر الاذكر من  يع مافصااااااااااااااال مجيفإىل هنااياة:   يفالنفس من كتااب اجلنااايت 
 يف نسختني: كانو ، يفكتاب اجلناايت 
( 71سااراي اسااطنبول، والذي يقع يف )  : نسااخة طوبقبواألوىل وهي األصاالالنسااخة 

أ( إىل 2ب( من اجمللد التاسااااع، ومن )204ب( إىل اللوحة )165لوحة ابتداًء من اللوحة )
 .من اجمللد العاشر ب(32)

: وهي نساااااااخة املكتبة األزهرية، القاهرة مصااااااار واليت تقع يف مقابلةالاانية لل النساااااااخة 
 أ( من اجمللد اخلامس.91ة )أ( إىل اللوح48( لوح، ابتداًء من اللوحة )44)

 على الفهارس الفنية اآلتية: وتشتمل، (1)الفهارس العلمية
 فهرس اآلايت القربنية.

  .األحاديو النبويةفهرس 
 اآلاثر.فهرس 

  م يف النص احملقق. فهرس األعملم املرتجم

 فهرس األلفاظ ال ريبة املفسَّرة.

 فهرس األماكن والبلدان.

 الكتاب.فهرس الكتب الواردة يف 

 صادر واملراجع.فهرس امل

  فهرس املوضوعات.

 
 أثر.   ليس يف نصييب أي آية أو حديث أو (  ١)
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 : (1)منهج التحقيق
 منهج التحقيق الذي سرت عليه يف خدمة النص كما يلي:

لية احلدياة مع ا لتزام بعملمات  نسااااخ النص املراد حتقيقه حسااااب القواعد امممل -1
 ط ما حيتاج إىل ضبط.الرتقيم، وضب

نسااااخة: مكتبة متحف طوبقبوسااااراي  سااااطنبول،  اختيار النسااااخة األصاااال وهي  -2
تركيا، ورمزت  ا بااااااااااااااااا)ط(، مع مقابلتها بنسااخة املكتبة األزهرية، القاهرة، مصاار ورمزت  ا  

 با)ز(.
 قابلة، وإيبات الفروق بينهما فيما عدااملقابلة بني النساااااااخة األصااااااال ونساااااااخة امل -3

الصااملة والسااملم على النى صاالى  اآلايت القربنية، وصاايا التم يد، والاناء على  ، وصاايا
   عليه وسلم، وصيا الرتضي والرتحم، مش اً إىل الفروق يف احلاشية على النحو اآليت:

األخر ، وأيبته يف    إذا جزمت خبطأ ما يف األصاااااال أقوم  لتصااااااحيح من النسااااااخة -أ
  ،اشاااااية يف احل [، مع امشاااااارة إىل خطأ ما يف األصااااال املنت، وأضاااااعه بني معقوفتني هكذا  

 .وكذلك إن جزمت خبطأ ما يف النسختني أقوم  لتصحيح من كتب الشافعية
إذا كان يف األصاال سااقط، أو طمس، أو بياض، أكملته من النسااخة األخر ،  -ب 

[، وأشااااا  إىل  تب الشاااااافعية، وأضاااااعه بني معقوفتني هكذا  فإن مل أجده فمن م انه من ك
 كانه نقطاً متتالية بني قوسني هكذا )...(.ذلك يف احلاشية، فإن مل أهتد إليه جعلت م

 ب(، للاد لاة على هنااياة كال وجاه 11 أ( أو )11وضااااااااااااااع خط ماالال هكاذا:  )  -4
 من لوحات األصل، مع امشارة إىل رقم اللوحة يف ا امش.

 ت القربنية ببيان اسم السورة، ورقم اآلية مع كتابتها  لرسم العامان.اآلاي عزو -5
لنبوية إىل مصااااااااادرها، فإن كان احلديو يف الصااااااااحيحني أو يف عزو األحاديو ا -6

أحاادمهااا اكتفياات بااذلااك، وإ  فااأخرجااه من م ااانااه من كتااب األحاااديااو األخر ، وأبني 
 تصار.درجته معتمدا على الكتب اليت تعىن بذلك  خ

 
 . رساليتيف هذا املنهج موّحد للمشروع كاماًل، وليس كل ما فيه موجود  (  ١)
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 عزو اآلاثر إىل م اهنا األصيلة. -7
ف عن الفقهاء من مصاااااادرها، توييق املساااااالل الفقهية، والنقول اليت يذكرها املؤل -8

 مع بيان القول املعتمد يف املذهب. واممجاعات،
 شرح مشكل األلفاظ، واملصطلحات العلمية. -9

 ق.الرتمجة  جياز لألعملم الوارد ذكرهم يف النص احملقّ   -10
 التعريف  ألماكن والبلدان اليت ذكرها املؤلف، مع بيان أماكن وجودها.  -11
 التعريف  ملوازين واملكاييل واملقادير، مع ما يساويها يف زماننا احلاضر.  -12
 وضع الفهارس الفنية الملزمة كما هو موضح يف خطة البحو.  -13

*** 
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 رسائل الشكر 
، وفهله  فيقهت، فله احلمد والشكر على عونه وتو احلمد هلل الذي بفهله تتم الصاحلا

 وبعد:
فلهاذا وجاب    بعون من   مث مبسااااااااااااااااعادة اآلخرين؛إ     يكون و  يتم     فهاذا عمال 
 شكرهم.

وألسااااااااااااااريت الكراة، الذين  -حف هما  –فكل الشااااااااااااااكر والتقدير لوالدّي الكراني 
، وشااااااادَّ العزم والدعاءَّ  لتوفيق ملسااااااات من مجيعهم كلَّ معان التشااااااا يع، والنصاااااااَح والتأييد

 والن اح.
جهودها وخدمتها امسملم وأهله، والشكر لل امعة  والشكر  ذه الدولة املباركة على 

امسااملمية  ملدينة املنورة لالة يف كلية الشااريعة وقساام الفقه، على خدمة العلم ونشاار املعرفة 
زاء، وأن جيعل ذلك يف ميزان حساااانات يف عموم بلدان العامل، أسااااأل   أن جيزيهم خ  اجل

 اجلميع.
  وكّل من اساااااااتفدت منه، ويف مقدمتهم رام وزممللي الك مشااااااااالي الفهاااااااملء وأشاااااااكر

املشارف على رسااليت صااحب الفهايلة الدكتور  عبد الرمحن بن منصاور القحطان، ففهاله 
فه حلمه، وعط، وصاربه و توجيهه ونصاحهعيّن خ اً على    علّي ظاهر  رز   الفى ف زاه

 جزءاً من كتاب الوسيط.، وقد استفدت من رسالته يف الدكتوراه اليت حقق فيها وكرمه
األساااااتاذ الدكتور  عواض بن هملل العمري،   والشاااااكر كذلك للمناقشاااااني الفاضااااالني

على تفهااااااالهما بقبول املشااااااااركة يف تقو    واألساااااااتاذ الدكتور  عبد الرمحن بن ر ح الردادي
 خللها ونقصها، ف زامها   خ اً و ر  فيهما.هذه الرسالة، وسد 

انه وتعاىل التوفيق والساااااااداد، وأن جيعل هذا العمل خالصااااااااً وأخ اً أساااااااأل   سااااااابح
لوجهه الكر ، وصالى   وسالم على نبينا حممد وعلى بله وصاحبه أمجعني، واحلمد هلل رب 

 العاملني.
***



 

 

 
 
 

 الدراسة قسم  :ألولالقسم ا
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 :وفيه مبحثان القسم األول: قسم الدراسة
 :املبحث األول: دراسة املؤلف، وفيه مثانية مطالب
 .املطلب األول: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته

 .املطلب الاان: مولده
 .املطلب الاالو: نشأته العلمية

 .املطلب الرابع: شيوخه، وتملميذه
 .اخلامس: مكانته العلمية، ويناء العلماء عليهاملطلب  

 .الفقهياملطلب السادس: عقيدته، ومذهبه 
 .املطلب السابع: مؤلفاته
 .املطلب الاامن: وفاته

 :املبحث الثاين: التعريف بالكتاب )اجلواهر البحرية(، وفيه ستة مطالب
 .املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوييق نسبته إىل املؤلف 
 .طلب الاان: أمهية الكتاب، ومكانته العلميةامل 
 .النص احملققاملطلب الاالو: منهج املؤلف يف  
 .املطلب الرابع: اصطملحات املؤلف يف النص احملقق 
 .املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق 
   .املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية ومناذج منها 
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 املؤلف، وفيه مثانية مطالب: املبحث األول: دراسة  

 املطلب األول: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته: 
 .(1)ن أيب احلزم مكي بن ايسنيد بن حممد بامسه: هو: أمح

 نسبه: القرشي املخزومي
 املصري الشافعي. الَقم ويلنسبته: 

 كنيته: أبو العباس.
 لقبه: القاضي، جنم الدين.

*** 

 املطلب الثاين: مولده: 
 .(2)(645(، وقيل: )653بَقُمو  بصعيد مصر سنة )-رمحه  -الَقم ويل ُوِلدَ 

*** 

  

 
، طبقات الشافعية البن ( 6١/ 8(، الوايف بالوفيات للصفدي: )١/363دي: ) أعيان العصر للصف   (1)

(، ١4/١5١(، البداية والنهاية البن كثري: ) ١6٩/ ٢نوي: ) (، طبقات الشافعية لإلس٩/3٠كي: )السب
كلي: م للزر عال(، األ١/383(، بغية الوعاة للسيوطي: ) ٢54/ ٢طبقات الشافعية البن قاضي شهبة: )

(١/٢٢٢ .) 
) الوعا  بغية (  2) للسيوطي:  لل ١/383ة  املفسرين  طبقات   ،) ( لل١/8٩داوودي:  األعالم  زركلي: (، 
 (. ٢/١6٠عمر كحالة: ) (، معجم املؤلفني ل١/٢٢٢)
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 ته العلمية.ثالث: نشأاملطلب ال 
طلبه للعلم مبدينة قول، وتفقه فيها على يد العملمة جمد الدين علي ابن   الَقم ويلبدأ  

دقيق العيد، مث َرَحل إىل القاهرة، فدرس الفقه والنحو واألصااااااااول، حش أصاااااااابح يشااااااااار إليه 
  لبنان.

، فأبوه كان يُنَعُت  لصاااااادر، وعمه  لقطب، فطلب العلم يف  وقد نشااااااأ يف بيت علم 
ر من املقدمني يف أعيان عصاااااااااره يف مباحو العلوم عامة، ويف هذه البيأة العلمية حش صاااااااااا

 الفقه خاصة.
مث بعد أن حتمل العلم وصاااااااار إماماً يف الفقه عاملاً  ألصاااااااول والعربية، صااااااااحلاً زاهداً 

د الرمحن عابداً، توىل قهاء قمو ، مث ويل الوجه القبلي من عمل قول يف و ية القاضي عب
َم العمل بينه وبني الوجيه عبد   السامر وي، مث توىل القهااء بن بنت األعز، وكان قد َقساَّ 

يف إمخيم مرتني، ويف أسااااااااايوط، ويف املنيا، ويف الشااااااااارقية ببلبيس، وال ربية  حمللة، مث انب يف 
خرية احلكم  لقاهرة، وتوىل حساااااااااااابة مصاااااااااااار، والتدريس  لفالزية، وكذلك يف املدرسااااااااااااة الف

يُفيت، وحيكم، ويُدرِّس، وُيصااااااااانف، وَيكُتُب -رمحه  -د ظل لقاهرة ونيابة احلكم هبما، وق
 .(1)وهو ُمَب َّل ُمع َّم حش ُتويف رمحه  

*** 

  

 
(1)  ( للصفدي:  بالوفيات  ) 8/6١الوايف  للصفدي:  العصر  أعيان  طبقات 364-363/١(،   ،)

السبكي: ) الشافعية (، ط 6٩١/ ٢الشافعية لإلسنوي: )طبقات  (،  3٠-3١/ ٩الشافعية البن  بقات 
 (، حسن احملاضرة للسيوطي: 383/ ١) (، بغية الوعاة للسيوطي:٢54-٢55/ ٢البن قاضي شهبة: )

 (. ١/٢٢٢(، األعالم للزركلي: ) 88-١/8٩(، طبقات املفسرين للداوودي: ) 4٢4/١)
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 املطلب الرابع: شيوخه وتالميذه.
 أواًل: شيوخه.

 أن كتااب  رمحااه   العلميااة وبروزه يف فنون  عاادة إ   الَقم ويلساااااااااااااا ة    من  رغمعلى ال
،  ( 2) وابن دقيق العيد  ،(1)فقط ومها: ابن مجاعة  الرتاجم مل تصااااااااااارح بشااااااااااايوخه ساااااااااااو  يملية

،  ( 4)الَقم ويليف حاشااااااااااية اجلمل  نه شاااااااااايخ   امسه ، وأما ابن الرفعة فقد ورد ذكر(3)والتزمنيت
 :وترامجهم كما يلي

دين الشاااااااااااااايخ اممااام ظه  الاا  بن حيىي بن جعفر املخزومي  جعفرهو  التزمنيت:    -1
، تويف كان شاايخ الشااافعية مبصاار يف زمانه،  وهي من بملد الصااعيد ،إىل تزمنت  التزمنيت نساابةً 

 .(5) ه(682)سنة 
حممد بن علي بن وهب بن مطيع بن أيب الطاعة القش ي هو    ابن دقي  العيد:  -2

بن املعروف  أبو الفتح تقي الدين   ،املالكي ،الشااااااااافعي ،املصااااااااري ،املنفلوطي مث القوصااااااااي
فهو احملدث، واحلاف،، والفقيه   ،اممام العملمة شااايخ امساااملم أساااتاذ املتأخرين ،عيديق الدق

اشااااااااااات ل أو  مبذهب اممام  واخلطيب،  املدقق، واألصاااااااااااويل، واألديب النحوي، والشااااااااااااعر 
مالك، ودرس فيه مبدينة قول، مث متذهب للشاافعي رمحه  ، حصال فيه ال اية دراية ونقمل 

 ،هااااااااااااااااا(625)بساااحل مدينة ينبع من أرض احل از ساانة  ولد   ،ني املذهبوأفش يف  وتوجيها،
ه   سااااانة  تويف رمح  ونشاااااأ بقول، ورحل إىل الشاااااام ومصااااار، وويل قهااااااء الداير املصااااارية،

 .(6)ودفن  لقرافة ،ها(702)

 
 (. ١٢5الطالع السعيد لألدفوي: ) (  1)
 أ(. ٩/١3٧تحف: )ل خة املنس  اجلواهر البحرية  (2)
 (. ١53ت الفقهاء الشافعيني للعبادي: ) ل طبقاذي(  3)
 (. ١3٠/ 5حاشية اجلمل: )(  4)
ال  (5) الشافعية البن  )انظر: طبقات  للعبادي: ١3٩/ 8سبكي:  الشافعيني  الفقهاء  (، ذيل طبقات 
 (. ٢/١٧١،١٧٢(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة: ) ١53)
(، ١53فعيني للعبادي: )ت الشا(، ذيل طبقا٢٠٧-٢4٩/ ٩)  لسبكي:ن اطبقات الشافعية الب  (6)

 (. 5٧6-4/5٧8لعصر للصفدي: )(، أعيان ا٩5٢البن كثري: ) طبقات الشافعيني
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أمحد بن حممد بن علي بن مرتفع بن حازم األنصاااااااري الشاااااايخ   هو  ابن الرفعة:  -3
أع وبة يف اسااااتحهااااار   ،جنم الدين أبو العباس ابن الرفعة املصااااري ،الشااااافعية  شاااايخالعملمة 

صااانف: املطلب  يف، وقد ، وأع وبة يف التخريجعرفة نصاااول الشاااافعيمو ، كملم األصاااحاب 
  ساااااانة تويف مبصاااااار، و العايل شاااااارح الوساااااايط، كفاية النبيه شاااااارح التنبيه، وله تصااااااانيف أخر 

 .(1)ها(710)
بن سعد   بن مجاعة بن علي بن إبراهيم  حممد بن هو   ابن مجاعة:  بدر الدين  -4

حا     ،بدر الدين أبو عبد   الكنان احلموي  الشااااايخ القاضااااايمجاعة بن حازم بن صاااااخر  
،    امقليمني مصااراً وشاااماً، مفساار، فقيه، أصااويل، متكلم، حمدث، مؤرد، أديب، انير،  قاض 

ويل    ،حبماة اااااااااااااااااااا(ه639)نة  ربيع اآلخر سااااا يفانظم، حدَّث  لشاااااام ومصااااار واحل از، ولد 
القهااااااء  لقدس، ومصااااار، وبدمشاااااق، وكان قاضاااااي القهااااااة يف الداير املصااااارية، ومجع بني 

مات مبصر يف ليلة ا ينني احلادي والعشرين من مجاد     القهاء ومشيخة الشيود واخلطابة،
 .(2)ودفن  لقرافة ها(،733)األوىل سنة 

*** 
 

 
-١/336(، الدرر الكامنة البن حجر: ) ٢١١-٢١3/ ٢بقات الشافعية البن قاضي شهبة: )ط  (1)

3٩3( لإلسنوي:  الشافعية  طبقات  احمل٢٩6-٢٩٧/ ١(،  حسن  للسياضر (،  )ة  (، ١/3٢٠وطي: 
 (. 4١-8/43بن العماد: )ذهب الشذرات ال 

، ذيل (١3٩-١46/ ٩شافعية البن السبكي: ) (، طبقات ال١/363للصفدي: )   أعيان العصر  (2)
- ٢/٢8٠(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة: )١53،١54طبقات الفقهاء الشافعيني للعبادي: )

 (. ٢٠١/ 8فني لعمر كحالة: )املؤل   عجم(، م٢٩٧،٢٩8/ 5(، األعالم للزركلي: )٢8٢
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 اثنياً: تالميذه:
 ه من تدريساااااااااااه يف مدارسرة يف زمانه، وما كان عليما للقمويل من مكانة وشاااااااااااه مع
 ه منوالطبقات مل تصاااااااارح له  ي تلميذ، غ  أن إ  أن كتب الرتاجم ومساااااااااجدها،  مصاااااااار

املمكن أن يكون األدفوي من تملميذه فقد  زمه سااااااانني ونقل عنه بعض احلكاايت وفارق 
 :وترمجته (1)السن بينهما يقرب الامليني عاماً 

امماااام العملماااة   ،جعفر بن يعلاااب بن جعفر بن عليهو  فوي:  كمممال الممدين ا:د
ولاد يف   فقياه، أدياب، مؤرد،  ،األدياب الباارع ذو الفنون كماال الادين أبو الفهاااااااااااااال األدفوي

يف السنة  :وقيل ،هاااااا(748)تويف يف صفر سنة    ،هاااااا(675هاااااا(، وقيل: )685)شعبان سنة  
 ،فن مبقابر الصااااوفيةودُ  ،وأربعني سااااع  بيل الطاعون الواقع يف ساااانة تقُ  :امساااانويوقال   ،اآلتية
  :وقال غ ه ساااااااانوي،  قاله ام  ،يفمن أسااااااااوان القوصااااااااية قريبةٌ  يف أواخر األعمال  بلدةٌ يف :وأدفو

 .(2)يف جلانب ال ريب من نيل مصر قريةٌ يف
*** 

  

 
 ( ١٢5-١٢٧الطالع السعيد لألدفوي: )   (1)
(، طبقات الشافعية البن ٢/34(، الوفيات البن رافع: ) ٢١5-٢/١55أعيان العصر للصفدي: )  (2)

( شهبة:  ) ٢٠،٢١/ 3قاضي  للظاهري:  الزاهرة  النجوم  للسيوطي: ٢3٧/ ١٠(،  احملاضرة  حسن   ،)
(، األعالم 8/٢63،٢64)   لعماد: (، شذرات الذهب البن ا١/5١6طي: ) (، نيل األمل للمل556/١)

 (. ١٢٢-١٢3/ ٢للزركلي: )
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 العلمية، وثناء العلماء عليه: مكانتهملطلب اخلامس: ا
لى ذلك تصااااااانيفه  عية يف عصااااااره، دلَّ عمن أبرز فقهاء الشااااااافرمحه      الَقم ويلكان  

 الكا ة، وتولِّيه للقهاء واحلسبة يف أماكن متعددة، ويناء العلماء عليه، ومن ذلك ما يلي:
 .(1)يفالَقم ويلليس مبصر أفقه من يف: بن الوكيلاقال عنه  -1
 .(2)ماء املتعبدين، والقهاة املتقنيمن الفقهاء األفاضل، والعل يف :األدفوي قالو  -2
 .(3)ءيف والقهاة النبمل ،من الفقهاء الفهملءيفقال الصفدي: و  -3
 .(4)يفوالصلحاء املتورعني ،كان من الفقهاء املشهورينيفالسبكي: قال و  -4
 .(5) ألصول، والعربيةيفلفقه، عارفاً  ايفكان إماماً يف: امسنويقال و  -5
 .(6)العلماء، وأعيان األلمة الفهملءيفمن أكابر يف العبادي قالو  -6
 .(7)يفوكان مشكور الس ة، كان من أعيان الشافعية  : يفابن كا  وقال احلاف، -7

*** 

 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي

 أواًل: عقيدته:
  عاش يف دولة أشااااااااااعرية،  هإ  أنمل أقف على ذكر صااااااااااريح لعقيدته يف كتب الرتاجم، 

توىل قد و  ،العقيدة األشاااعريةعلى  شااايوخهو ،  م لهيف ترمجته  انل ح اً وافراً من املدح والاناءو 
 .(8)وال الب أهّنم   يوّلون إ  من كان موافقاً  م ريسالقهاء واحلسبة وامفتاء والتد

 
 (. ١٢6-١٢٧ألدفوي: ) الطالع السعيد ل  (1)
 (. ١٢5-١٢٧لسابق: ) املصدر ا  (2)
 (. 363-364/ ١أعيان العصر: )  (3)
 (. ٩/3٠،3١طبقات الشافعية الكربى: )   (4)
 (. ٢/١6٩طبقات الشافعية: )   (5)
 (. ١53،١54اء الشافعيني: )قات الفقه ذيل طب   (6)
 (. ١5١/ ١4البداية والنهاية: )  (7)
(، طبقات الشافعية ٠3/ ٩بقات الشافعية البن السبكي: )(، ط 5-5/6ن العصر للصفدي: ) أعيا (  8)

 (. 343(، رفع اإلصر البن حجر: )33٧/ ١(، الدرر الكامنة البن حجر: ) ٢١/ 3البن قاضي شهبة: )
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 اثنياً: مذهبه الفقهي:

 على ذلك ما يلي: دلّ الفقهي، فهو شافعي املذهب،  أمَّا مذهبه
شاااااااااااااافعي  أن أغلب ترامجه يف الطبقات الشاااااااااااااافعية، ونص بعهاااااااااااااهم على أنه  أواًل:

 .(1)املذهب
ه وتدريساااااه على مذهب ؤ ه وإفتاؤ أنه ألف يف املذهب الشاااااافعي، وأيهااااااً قهاااااا  اثنياً:
 الشافعي.

 .(2)س يف املدارس الشافعيةرَ أنه دَ  اثل:اً:
: نص يف الكتاب: يفقال أصاااااااااااااحابنايف، و  يريد بذلك إ  علماء املذهب، منها رابعاً 

 يلي:
قد ،  ة كله وّقت له، ونساااااااابه بعهااااااااهم على القوله رمحه  : )وفيه قول: أن ذا احل

 .(3)وقال كا  من أصحابنا: و  ي هر  ذا اخلملف فالدة(

 .)4( : )وعن ابن حربويه من أصحابنا: أنه   جيوز التع يل مطلقاً( وقوله رمحه

*** 
  

 
الب(  1) الشافعية  السبكي:طبقات  الشافعي٩/3٠)  ن  طبقات  لإلس(،  )ة  طبقات ١6٩/ ٢نوي:   ،)

ايف ليوسف (، املنهل الص383/ ١اة للسيوطي: )(، بغية الوع٢/٢54ي شهبة: ) الشافعية البن قاض
 (. ١64/ ٢تغري: ) 

 (. ١٢5-١٢٧الطالع السعيد لألدفوي: ) (  2)
 أ(. ٢٧3/ ٢خمطوط اجلواهر البحرية، نسخة املتحف: )ل (  3)
 أ(. ٢/١55)ل السابق:    املصدر (  4)
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 املطلب السابع: مؤلفاته: 
 بوع، منها:للقمويل رمحه   عدة مؤلفات ما بني مفقود  وخمطوط  ومط

البحر احمليط يف شارح الوسايط، وهو شارح مطول، أقرب تناو ً من املطلب العايل، لكنه   .1
 .(1)فروعاً منه، وهو خمطوط إ  أن أكاره مفقودأكار 

ضاااامن مشااااروع   ، )وهو موضااااوع حبانا هذا(اجلواهر البحرية، وهو تلخيص للبحر احمليط .2
 .(2) ملدينة املنورة يشاركين فيه عدد من زممللي  جلامعة امسملمية

البيوع،  تكملة املطلب العايل شاااااارح وساااااايط ال زايل، وهي من  ب صااااااملة اجلماعة إىل  .3
 .(3)وهو مطبوع حمقق ضمن رسالل علمية  جلامعة امسملمية  ملدينة املنورة

 .(4)حتفة الطالب يف شرح كافية ابن احلاجب يف النحو، حمقٌق جبامعة القاهرة .4

 .(5)وهو مطبوع فخر الدين الرازي، تكملة تفس  اممام .5

 .(6)شرح أمساء   احلسىن، وهو خمطوط .6

 
بن (، طبقات الشافعية ال363/ ١)للصفدي:  (، أعيان العصر  ١٢5لألدفوي: )  السعيد الطالع  (  1)

 (. 383/ ١(، بغية الوعاة للسيوطي: )36٠/ ١ة البن حجر: ) (، الدرر الكامن٩/3٠السبكي: )
لألدفوي(  2) السعيد  )الطالع   :١٢6-١٢5 ( السبكي:  البن  الشافعية  طبقات  العقد (،  3٠/ ٩(، 
امللقن: )امل الشافعية لإلسنوي: ) (، طب٧4٠/ ١ذهب البن  للباباين: (، هداية  ٢/١6٩قات  العارفني 
(١/١٠5) . 
 (. ١٧4) العقد املذهب البن امللقن: (  3)
(، طبقات 3١/ ٩(، طبقات الشافعية البن السبكي: )١٢5-١٢6الطالع السعيد لألدفوي: )(  4)

بقات (، ط ١64-٢/65١ ليوسف تغري: ) نهل الصايف (، امل٢/٢54الشافعية البن قاضي شهبة: ) 
 (. 88/ ١املفسرين للداوودي: )

السبكي:ط (  5) الشافعية البن  الشافعية البن قا٩/3١)  بقات  (، ٢54/ ٢ضي شهبة: ) (، طبقات 
العماد: )  الكامنة البن حجر:  8/١35شذرات الذهب البن  الدرر  بالوفيات 36٠/١) (،  الوايف   ،)

 (. 6١/ 8للصفدي: )
السعيد الطا(  6) )  لع  أ١٢5-١٢6لألدفوي:  ا(،  ) عيان  للصفدي:  الوعاة 363/ ١لعصر  بغية   ،)

) للس الصا 383/ ١يوطي:  املنهل   ،) ( تغري:  ليوسف  هدا١64-١65/ ٢يف  للباباين: (،  العارفني  ية 
(١/١٠5 .) 
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 وفاته: املطلب الثامن:
هااااااااااااااا(، عن 727رمحه   يف يوم األحد، الاامن من شهر رجب، سنة )  الَقم ويلتويف 

 .(1)مثانني سنة، ودفن  لقرافة
*** 

  

 
(، طبقات الشافعية 3١/ ٩ية البن السبكي: )(، طبقات الشافع١/364أعيان العصر للصفدي: ) (  1)

قاضي   ) البن  للسي٢55/ ٢شهبة:  الوعاة  بغية   ،)( البن كثري: ١/383وطي:  والنهاية  البداية   ،)
 (. 8٩/ ١للداوودي ) (، طبقات املفسرين  36٠/ ١ن حجر: )(، الدرر الكامنة الب١5١/ ١4)
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 ه ستة مطالب:املبحث الثاين: التعريف بالكتاب )اجلواهر البحرية(، وفي

 املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف: 

 حتقيق اسم الكتاب: أواًل: 
 متقاربة: إطملقات  ذا الكتاب يملث 

: وهو ماااا ذكره املصاااااااااااااانف رمحاااه  ، قاااال: يفومسيتاااه اجلواهر  اجلواهر البحرياااةاألول:  
 .(1)البحريةيف

عااااً لألدفوي فقاااد ة يف كتاااب الرتاجم تبوهي التساااااااااااااامياااة الوارد  جواهر البحر:الااااان:  
لفقه يف جملدات كا ة وفيه الوساااااااايط يف ا رَحوشااااااااَ يفقال:   وترجم له، حيو  الَقم ويلصااااااااحب 
 .)2(يف)جواهر البحر(ومساه مث جرد نقوله يف جملدات  ،ومباحو مفيدة ،ةز زينقول ع

يااااذكره   الااااذين ينقلون عن هااااذا الكتااااامجيع  الاااااالااااو: اجلواهر: وهو مااااا   ب الفقهاااااء 
 .(3)اختصاراً 

  

 
 أ(. ٢/ ١خمطوط اجلواهر البحرية، نسخة املتحف: )ل (  1)
الشافعية البن   (، طبقات 336/ ١(، أعيان العصر للصفدي: )١٢6السعيد لألدفوي: )  الطالع(  2)

الشافعية لإلسنوي: ) 3٠/ ٩)  السبكي: الشافعية البن قاضي شه(، ط ١6٩/ ٢(، طبقات  بة: بقات 
(٢/٢54 .) 
لإلسنو (  3) )املهمات  )١44/ 4ي:  للدمريي:  الوهاج  النجم  لزكريا ٢3٠/ 4(،  املطالب  أسىن   ،)

( حجر:)١4٠/ ١األنصاري:  البن  احملتاج  حتفة  اجلمل: 4١١/ 5(،  حاشية  اإلقناع    (، 3٩/ ١٠)   (، 
 (. 4١4/ 4مغين احملتاج للشربيين: )(،  ٢6٢/ ١للشربيين: )
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 ثانياً: توثيق نسبته إىل املؤلف:
يتهااااااح من خملل الكتاب احمَلقَّق، ومن خملل كتب الرتاجم والطبقات، وكتب الفقه  

الشاااااااااااااافعي رمحه  ، وفيما يلي   الَقم ويلالشاااااااااااااافعي، أن هذا الكتاب ملؤلفه أمحد بن حممد  
 نقو ت عن بعض الذين نصوا على ذلك:

اهر إليه، حيو قال يف مقدمة الكتاب: يفومسيته اجلو   نساااااااااااااابتهؤلف بتصااااااااااااااريح امل -1
 .(1)البحريةيف
قال الصااااافدي: يفوشااااارَح الوسااااايط يف الفقه يف جملدات  كا ة ، وفيه نقوٌل غزيرٌة،  - 2
 .(2)مفيدٌة، ومساه: البحر احمليط، مث جرَّد نقوله يف جملدات  ومساه: جواهر البحريف ومباحوُ 
وكتاب جواهر البحر مجع   ،شارح الوسايط  ر احمليطصااحب البحالسابكي: يف قال - 3

 .(3)يففيه فأوعى
من شااااااارح ابن  أقرب تناو ً  مطو ً  شااااااارح «الوسااااااايط  شااااااارحاً : يفامسااااااانويقال  - 4

 ةالرفعة، مسّاه «البحر احمليط يف شاارح الوساايط  مث خلّص أحكامه خاصااة، كتلخيص الروضاا
 .(4)يف«جواهر البحر  من الرافعي، مسّاه

 .(5)يفصاحب اجلواهر والبحر الَقم ويلوالن م : يفقال السيوطي - 5
*** 

  

 
 أ(. ٢/ ١املتحف: )ل   طوط اجلواهر البحرية، نسخةخم  (1)
 (. 8/6١لوفيات: ) الوايف با  (2)

 (. ٩/3٠طبقات الشافعية الكربى: )   (3)

 (. ٢/٩١6طبقات الشافعية: )   (4)

 (. 343تاريخ اخللفاء: )  (5)
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 املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية:
 تت لى أمهية هذا الكتاب ومكانته العلمية عدة أمور، منها:

 أوً : مكانة املؤلف العلمية ومنزلته الرفيعة، فقد كان عاملاً متبحراً يف فنون  عدة.
 فقهاء املذهب الشافعي على النقل وا ستفادة منه.ن علماء و اثنياً: اعتماد مجلة م
 ملسالل والفروع يف الفقه الشافعي.ألغلب ااثلااً: كونه حاوايً 

رابعااً: عنااياة مؤلفاه باه حياو أراد أن يكون هاذا الكتااب مرجعااً ملن بعاده، وقاد قاال 
دليال السااااااااااااااهال، لااوجعلتاه أحكاامااً جمردًة عن األدلاة، إ   ذلاك يف مقادماة هاذا الكتااب: يف

 .(1)وقصدت بذلك تسهيل مراجعته، والنقل منه، وا عتماد عليه يف الفتيا، واحلكميف
 أقوال العلماء وينالهم على هذا الكتاب، وفيما يلي بعض أقوا م وينالهم:خامساً: 

 (2)يفوكتاب جواهر البحر مجع فيه فأوعى قال السبكي يف طبقاته: يف -
صاحب يفالبحر احمليط يف شرح الوسيطيف وهو   ذهب: يفقال ابن امللقن يف العقد امل  -

 .(3)يفجليلة أيًها ياملذهب، مث خلصه يف يفاجلواهريف وهكتاب جليل جامع ألشتات 
، وإن : يفشرح الوسيط شرحاً مطوً ، أقرب تناو ً من شرح ابن الرفعةامسنويقال  -

ا ً يف املاذهاب أكار كاان كا  ا سااااااااااااااتماداد مناه، وأكار فروعااً مناه أيهاااااااااااااااً، بال   أعلم كتا
خاصاااااااًة كتلخيص  خلص أحكامه   مساااااااالل منه، مساه: البحر احمليط يف شااااااارح الوسااااااايط، مث

 .(4)مساه: جواهر البحريفالروضة من الرافعي، 
*** 

  

 
 أ(. ٢/ ١سخة املتحف: )ل لبحرية، نخمطوط اجلواهر ا  (1)
 (. ٩/3٠ات الشافعية الكربى: ) طبق (  2)
 (.4٠٧/ ١املذهب: )  العقد(  3)
 (. ٢/١6٩ت الشافعية: ) طبقا  (4)
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 : الكتاباملطلب الثالث: منهج املؤلف يف 
وضااااااااااع املؤلف رمحه   لنفسااااااااااه منه اً يف بداية أتليفه  ذا الكتاب، وقد ذكر  :أو ً 

وجعلتاااه أحكاااامااااً جمردًة عن األدلاااة، إ  الااادليااال يف  ذلاااك يف مقااادماااة الكتااااب، حياااو قاااال:
فتياا، السااااااااااااااهال، وقصااااااااااااااادت باذلاك تسااااااااااااااهيال مراجعتاه، والنقال مناه، وا عتمااد علياه يف ال

 .(1)واحلكميف
، وُكلب  تُ إىل كُ   قساّم كتابه  اثنياً: ، وكل فصال    ، وكل كتاب  إىل أبواب     ب  إىل فصاول 

 .سالل إىل فروع  إىل مسالل، وامل
 ينقل عن غ ه  ملعىن، و  يلتزم النص. اثلااً:
ب يذكر الطرق، واألقوال، واألوجه يف املساااااااااااااألة، مث املعتمد يف املذهب يف أغل   رابعاً:

املسالل، ويتبع يف نقله املعتمد من الرافعي والنووي، فإذا كان له رأٌي خال، ُيَصدِّرُُه بقوله:  
 يفقلتيف.

غ ه بمل نساااابة، فيقول مامل: يفقال األصااااحابيف أو يفوقيل ملؤلف عن يَنُقل ا خامساااااً:
 كذايف.

يف أو يف كما سيأيتيف. سادساً:  ُيكِار رمحه   من امحا ت، بقوله: يفكما مرَّ
إذا كانت املسااااااااااااألة متشااااااااااااعبة كا ة الطرق واألقوال، فإنه يذكر أو ً الطرق   اً:سااااااااااااابع

 واألقوال مفصلة، مث يذكرها خمتصرة جمملة.
إليهاا، كاالعزيز للرافعي،    ُيكِار النقال عن بعض الكتاب نصااااااااااااااااً دون امشاااااااااااااااارة اً:منااث

 والروضة للنووي، واملطلب العايل وكفاية النبيه  بن الرفعة.
يف كتابه على كتاب العزيز للرافعي والروضااااااااااااة للنووي، كما أنه  كا اً يعتمد    اً:عاتساااااااااااا

 ، وابن الصباغ، واملتويل والفوران وغ هم.ُيكِار من النقل عن بعض األلمة، كإمام احلرمني
، والعبارات األلفاظ غريبيسااااااتخدم العبارة السااااااهلة الواضااااااحة، ويبتعد عن   :عاشااااااراً 

 يشرح غريب األلفاظ، ويعرف  ملصطلحات.ان هة، ويف بعض األحيال ام

 
 أ(. ٢/ ١اجلواهر البحرية، نسخة املتحف: )ل خمطوط    (1)
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 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق:
 لي:ه مصطلحات كا ة، وبياهنا فيما ياستخدم املؤلف رمحه   يف كتاب

 أواًل: املصطلحات املتعلقة أبصحاب املذهب:
املراد  ألصاااااااحاب: املتقدمون من فقهاء الشاااااااافعية وهم أصاااااااحاب   ا:صمممممحاب:  -1

 .(1) لزمن، وهم: ما قبل األربعمالةالوجوه غالباً، وقد ضبطوه 
 هم مجهور الشافعية   غ هم. ا:ك:رون: -2
بااااه إمااااام احلرمني اجلويين يف كتااااابااااه: هناااااياااة    و أُطلَق اممااااام فاااااملراديااااح  اإلمممما :  -3
 .(2)املطلب
 هم مجهور الشافعية   غ هم. اجلمهور: -4
ومن ساااااااااار على من خراساااااااااان،  : هم فقهاء الشاااااااااافعية املراوزة أو اخلراسمممممممانّيون  -5
أبو حممد  ، ومن أشااااااهرهم:  املروزيورليس طريقة اخلراسااااااانيني هو: القفال الصاااااا   طريقتهم

أبو علي الساااااااان ي، واملسااااااااعودي، وإمام احلرمني اضااااااااي حسااااااااني، و وران، والقويين، والفاجل
 .(3)اجلويين
ورليس    ومن ساار على طريقتهمعلماء العراق، من هم فقهاء الشاافعية  العراقيون:    -6

طريقة العراقيني هو: الشاااااااايخ أبو حامد امساااااااافراييين، ومن أشااااااااهرهم: املاوردي، والقاضااااااااي 
 .(4)لي، وسليم، والش ازي، والفارقي، وابن أيب عصروني، والبندني ي، واحملامالطرب 

 .(5)هيقصد به القاضي حسني يف كتابه: التعليقة، إ  إذا صرح خبملفالقاضي:  -7

 
 (. ١3الشافعية للسقاف: )معجم يف مصطلحات فقه (  1)
خلزائن السنية  (، ا8٧فوائد املكية للسقاف: ) خمتصر ال (، ١٧3مقدمات هناية املطلب للجويين: )  (2)

 (. 53لعلي مجعة: )  إىل دراسة املذاهب الفقهية  (، املدخل ١١5للمنديلي: )

 (. ١3٢اية املطلب للجويين: ) مقدمات هن  (3)

 صدر السابق.امل  (4)

الفوائد املكية للسقاف: )  (5)  دراسة   (، املدخل إىل١١6يلي: )نية للمند (، اخلزائن الس8٧خمتصر 
 (. ٢35الظفريي: )  لحات املذاهب الفقهية ملري (، مصط53املذاهب الفقهية لعلي مجعة: ) 
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 .(1)هم من جاؤوا بعد القرن الرابع من علماء الشافعيةاملتأخرون:  -8
رح  عن قوله، فإذا   ؛  حتمال رجوعهللد لة على أنه حيّ   بعضمممممممممممهأل:  -9 مات صااااااااااااااُ
 .(2) مسه

 عدٌد من األصحاب   يصلون إىل عدد اجلمهور. مجاعٌة: -10
 اثنياً: املصطلحات اللفظية العامة املتعلقة ابملذهب:

 .(3)فقط اتفاق فقهاء املذهب الشافعي اتفقوا، وما شابه ذلك: -1
 .(4)دلتهالبيان شدة ا عتناء مبا بعده من تفصيل  لآلراء، وأاعلأل:  -2
القول الذي اسااااتُنبط من نص الشااااافعي رمحه  ، و  جيوز أن يُنسااااب التخريج:    -3

 .(5)إليه
واملراد باذلاك اختملف األصااااااااااااااحااب يف حكااياة املاذهاب،   الطريقمان، أو الطر::  -4

فيقول بعهاااااااااهم مامًل: يف املساااااااااألة قو ن أو وجهان، ويقول اآلخر:   جيوز قو ً واحداً أو 
 .(6)، وقد ُيستعمل الوجهني يف موضع الطريقني وعكسهوهكذا، وجهاً واحداً 

هم:   وأشاااااااااهر رواتهاً، أو إفتاًء،  ما قاله الشاااااااااافعي مبصااااااااار تصااااااااانيفالقول اجلديد:   -5
اجلايازي والارباياع  املارادي،  والارباياع  واملازن،  األعالاىالاباوياطاي،  عاباااااااد  بان  وياوناس  وحارمالاااااااة،   ،  ،

 .(7)وغ هم
قاله إىل مصااااار تصااااانيفاً، أو  يف العراق قبل انت هو ما قاله الشاااااافعيالقول القدمي:    -6

عنه أربعٌة من   إفتاًء، قال النووي: يفوصاانف يف العراق كتابه القد ، ويساامى: احل ة، ويرويه
 

 (.٢38(، مصطلحات املذاهب الفقهية ملري الظفريي: )١84سنية للمنديلي: ) اخلزائن ال  (1)

 (. ٢5٠مصطلحات املذاهب الفقهية ملري الظفريي: )   (2)

 (. 5١3وامسي: ) رم القذهب اإلمام الشافعي ألكدخل إىل م امل  (3)

 (. ٢5١ا ملصدر السابق: )  (4)

 (. ٢86-٢8٧عيل عبد العال: ) البحث الفقهي إلمسا   (5)

(، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم ٢6٧صطلحات املذاهب الفقهية ملري الظفريي: ) م  (6)
 (. 5٠8-5٠٩القوامسي: )

للم   (7) السنية  )اخلزائن  إلمس8٠١نديلي:  الفقهي  البحث  ع(،  ) اعيل  العال:  (، ٢8٠-٢8١بد 
 (. 3٢5ملري الظفريي: ) الفقهيةمصطلحات املذاهب  



 31  جلواهر البحريةا  

 .(1)جلة أصحابه، وهم: أمحد بن حنبل، وأبو يور، والزعفران، والكرابيسييف
ل  للشاااافعي، ساااواٌء يدل على أن اخلملف بني قولني أو أقواالقوالن، أو ا:قوال:    -7

ًة أو جديدًة، وأرجحية أحدها يُعرف برتجيح األصااااحاب له، أو  لنص  كانت األقوال قدا
 .(2)عليه

يدل على أنه من أقوال الشاااااااااافعي، وهو الراجح من اخلملف يف املذهب، نحمل:  ال  -8
 .(3)وأن مقابله وجٌه ضعيٌف جداً، أو قوٌل خمرٌج من نص  يف ن   مسألة ، فمل يُعمل به

هي اجتهادات ا صااااحاب املنتساااابني إىل اممام الشااااافعي الوجهان، أو ا:وجه:   -9
ول العامة للمذهب، والقواعد اليت رمسها اممام  ومذهبه، اليت اساااااتنبطوها على ضاااااوء األصااااا
 .(4)الشافعي، وهي   خترج عن نطاق املذهب

 .(5)هو تفصيٌل بعد إمجال  يف عرض املسألة حاصل الكال : -10
األول: للوجوب أو الندب، والسااااااياق هو الذي يبني ذلك،   ينبغي، وال ينبغي:  -11

 .(6)الذي يبني ذلك والاان: للتحر  أو الكراهة، والسياق هو 
 اثل:اً: مصطلحات الرتجيح والتضعيف والتربي:

هو احلكم األقو  شاااااابهاً  لعلة، وذلك فيما لو كان للمسااااااألة حكمان   ا:شمممممبه:  -1
 

(، البحث الفقهي إلمساعيل عبد العال: ١٧٩اخلزائن السنية للمنديلي: ) (،  ٩/ ١اجملموع للنووي: )   (1)
 (. ٢5١(، مصطلحات املذاهب الفقهية ملري الظفريي: )٢٧8)

، (5٠5: )ىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسيدخل إ (، امل ١8١ية للمنديلي: ) زائن السناخل  (2)
 (. ٢66لفقهية ملري الظفريي: )مصطلحات املذاهب ا

(، مصطلحات ٢86(، البحث الفقهي إلمساعيل عبدالعال: ) ١8٢اخلزائن السنية للمنديلي: )   (3)
قوامسي: كرم المذهب اإلمام الشافعي ألدخل إىل  (، امل ٢5٠-٢5١املذاهب الفقهية ملري الظفريي: )

(5١٠ .) 

قهية ملري (، مصطلحات املذاهب الف١8٢يلي: ) خلزائن السنية للمند (، ا43/ ١اجملموع للنووي: )  (4)
 (. 5٠8(، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي: ) ٢6٧الظفريي: ) 

 (. ٢5١وامسي:)املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم الق  (5)

 . (5١3)   املصدر السابق:  (6)
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 .(1)، لكون العلة يف أحدمها أقو  من اآلخرمبنيان على قياسني
، وذلك إذا كان  لألصاااااحاب هو الرأي الراجح من الوجهني، أو الوجوه ا:صممممح:   -2

ا ختملف بني الوجهني قوايً،  لن ر إىل قوة دليال كال  منهماا، وترجح أحادمهاا على اآلخر، 
يف الصااااحة، لكن   فالراجح من الوجوه حينأذ  هو األصااااح، ويقابله الصااااحيح الذي يشاااااركه

 .(2)عليه لذلك األصح أقو  منه يف قوة دليله، فرتجَّح 
هو الرأي الراجح من القولني، أو األقوال لإلمااام الشااااااااااااااااافعي رمحااه  ،    ا:ظهر:  -3

وذلك إذا كان ا ختملف بني القولني قوايً،  لن ر إىل قوة دليل كل  منهما، وترجح أحدمها 
 ممام الشاااااااااااااافعي حينأذ  هو األظهر، ويقابله ال اهر الذيعلى اآلخر، فالراجح من أقوال ا

 .(3)يشاركه يف ال هور، لكن األظهر أشد منه ظهوراً يف الرجحان
 ما كان موافقاً لقواعد املذهب الشافعي وأصوله. ا:فقه: -4
 من األوُجه ما ترجح  لقياس.ا:قيس:  -5
 ما كان له وجٌه.ا:وَجه:  -6
مناسااابته للزمان أو  باب الرتجيح كقوة الدليل، أو  َد  حد أساااالذي تَاَعهاااَّ الراجح:    -7

 .(4)ما اقتهاه العرف، أو لشهرته
يدل على كون اخلملف وجهاً ألصاحاب الشاافعي مساتخرٌَج من كملم الصمحيح:   -8

اممام، وأن اخلملف غ  قوٌي؛ لعدم قوة دليل املقابل، وأن املقابل ضاعيٌف وفاساٌد   يُعمل 

 
إىل مذهب اإلمام الشافعي (، املدخل  ٢٧4-٢٧5)   لظفريي:مصطلحات املذاهب الفقهية ملري ا  (1)

 (. 5١١لقوامسي: ) ألكرم ا

(، ٢٧١-٢٧٢(، مصطلحات املذاهب الفقهية ملري الظفريي: ) ١8١اخلزائن السنية للمنديلي: )   (2)
 (. 5٠٩-٠5١كرم القوامسي: )الشافعي أل املدخل إىل مذهب اإلمام  

(، ٢6٩-٢٧٠الظفريي: )   ذاهب الفقهية ملري لحات امل (، مصط ١٧٩اخلزائن السنية للمنديلي: )   (3)
 (. 5٠6مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي: ) املدخل إىل

 (. ٢٧4مصطلحات املذاهب الفقهية ملري الظفريي: )   (4)
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 .(1)ن األصحيفل  لصحيح، قال الرملي: يفوالصحيح أقو  مبه، وإمنا العم
من ألفاظ الرتجيح بني وجوه األصاااااااااااحاب، وُيساااااااااااتعمل حني يكون  الصممممممممواب:   -9

 .(2)املقابل وجهاً ضعيفاً أو واهياً؛ وذلك لهعف مدركه
هو القول، أو الوجاه الاذي قوي دليلاه، وكاان راجحااً على مقاابلاه، وهو  الظماهر:    -10

 .(3)األظهرإ  أن ال اهر أقل رجحاانً من الرأي ال ريب، 
من خاصااااية النووي، ومعناه: وجود اخلملف يف املسااااألة، وي هر له أن   املختار:  -11

 .(4)الصواب مع الطالفة القليلة من حيو قوة دليلهم
يُطلق هذا ا صااااطملح على الرأي الراجح يف حكاية املذهب، وذلك  املذهب:  -12

، فيختار املصااااااااانف ما هو ايته بذكرهم طريقني، أو أكارعند اختملف األصاااااااااحاب يف حك
الراجح منها ويقول: على املذهب، قال النووي: يفوحيو أقول: على األظهر، أو املشااهور،  

 .(5)فهو من القولني، وحيو أقول: على املذهب، فهو من الطريقني، أو الطرقيف
إ  أنه أييت حيو  ُيسااااااتعمل للرتجيح بني أقوال الشااااااافعي رمحه  ،  املشمممممهور:   -13
 .(6)ل املقابل ضعيفاً؛ لهعف مدركه، ومقابل املشهور هو ال ريبيكون القو 
 .(7)مبعىن قال، إ  أنه أكار ما يقال فيما ُيشك فيهزعأل:  -14

 
طلحات املذاهب الفقهية (، مص١١8ن السنية للمنديلي: )(، اخلزائ4٩/ ١هناية احملتاج للرملي: )  (1)

 (. 5١٠)  اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي:   (، املدخل إىل مذهب٢٧٢-3٢٧)ملري الظفريي:  

 (. ٢٧٢-٢٧3مصطلحات املذاهب الفقهية ملري الظفريي: ) (  2)

 (. ٢٧4املصدر السابق: )   (3)

 (.٢٧6)  :ظفرييذاهب الفقهية ملري الصطلحات امل (، م١83اخلزائن السنية للمنديلي: )   (4)

ية (، مصطلحات املذاهب الفقه١8٢ي: )(، اخلزائن السنية للمنديل6/ ١روضة الطالبني للنووي: )  (5)
 (. 5٠٩(، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي: )٢٧3-٢٧4ملري الظفريي: )

(، ٠٢٧-٢٧١ي: )ب الفقهية ملري الظفري ات املذاه(، مصطلح١٧٩ائن السنية للمنديلي: )  اخلز   (6)
 (. 5٠٧ي ألكرم القوامسي: )املدخل إىل مذهب اإلمام الشافع

(، املدخل ٢8٠(، مصطلحات املذاهب الفقهية ملري الظفريي:) 3١8اخلزائن السنية للمنديلي: )   (7)
 (. 5١١مسي: ) إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوا
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 .(1)من صيا الرد يف النفس منه شيٌء: -15
يدل على وجود اخلملف، وأن القول، أو الوجه ضاعيٌف،  يف قوٍل، أو يف وجٍه:   -16

 .(2)ظهر أو املشهور، ويف الوجه األصح أو الصحيحوأن مقابله يف القول األ
اصطملٌح أييت يف هناية الفقرة، ويدل على أن الفكرة حباجة  إىل زايدة    فيه حبٌث:  -17

 .(3)ن ر ، وإعمال فكر  
أكار  عنادماا يكون لاه يف املساااااااااااااااألاة رأٌي بخر  يسااااااااااااااتعمال هاذا اللف،فيمه نظٌر:   -18
 .(4)انت اماً 

، تادل على أن املسااااااااااااااألاة خملفياٌة، وعلى قيمل، وحككي، ويقمال:   -19 صاااااااااااااايا متريض 
ضااااعف هذا القول، وأن اخلملف بني األصااااحاب، وأن اخلملف وجٌه من أوجه األصااااحاب 
  قو ً من أقوال الشااااااافعي رمحه  ، وأن مقابله األصااااااح، أو الصااااااحيح، ومها ما يعرَب هبما  

 .(5)عن أوجه األصحاب 
 .(6)هو ترب ، أو مشكلٌ  وه:كذا قال  -20
يد ن على ضااااااعف العبارة، سااااااواٌء كانت جوا ً، أو كانت ال يبعد، أو ميكن:   -21

 .(7)فهماً واستنباطاً لقول املتقدمني
 .(8)يريد نقملً خاصاً مل نر فيه نقاًل:  -22

 
 (. 86١نديلي: ) اخلزائن السنية للم   (1)

 (. ١8٠: ) املصدر السابق  (2)

 (.٢6٠-٢6١ملري الظفريي: ) ، مصطلحات املذاهب الفقهية  (١83اخلزائن السنية للمنديلي: )   (3)

 (.٢6١(، مصطلحات املذاهب الفقهية ملري الظفريي: )١86خلزائن السنية للمنديلي: ) ا  (4)

 (،٢٧٩)لفقهية ملري الظفريي: املذاهب ا(، مصطلحات  ١8١-١8٢اخلزائن السنية للمنديلي: )   (5)
 (. 5١١القوامسي: )  املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم 

 (.٢٧٧لحات املذاهب الفقهية ملري الظفريي: )(، مصط ١86ائن السنية للمنديلي: ) اخلز   (6)

 (.٢٧٩-٠٢8صطلحات املذاهب الفقهية ملري الظفريي: ) (، م١83اخلزائن السنية للمنديلي: )   (7)

 (. 5١8: ) خلزائن السنية للمنديليا  (8)
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 .(1)من صيا الرتجيحلو قيل كذا:  -23
بط بفتح امليم الاانية فه حمتمٌل:  -24 مبعىن قريب، أما بكسااارها  ح، ألنهو الراجإن ضاااُ

، فإن مل ُيهبط فُيعرف بسياق الكملم  .(2)فاملعىن ذو احتمال  مرجوح 
هو احلكم  لشااااايء   على وجه الصاااااراحة، وهو من صااااايا  مقتضممممى كالمهأل:    -25
 .(3)التربي

*** 
  

 
 (.5١٢الشافعي ألكرم القوامسي: )(، املدخل إىل مذهب اإلمام  ١86اخلزائن السنية للمنديلي: )   (1)

(، ٢64-٢65(، مصطلحات املذاهب الفقهية ملري الظفريي: ) ١85اخلزائن السنية للمنديلي: )   (2)
 (. 5١٢قوامسي: )املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم ال

 (.٢٧٧قهية ملري الظفريي: )(، مصطلحات املذاهب الف١84-١86) نديلي:  ية للم اخلزائن السن  (3)
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 ملطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق:ا
اهر الب ريااة( على مؤلفااات  عاادة، بااه هااذا )اجلو يف أتليف كتااااعتمااد املؤلف رمحااه    

وهي ماا بني مطبوع  وخمطوط  ومفقود، وقاد ساااااااااااااالاك رمحاه   يف النقال منهاا طُرق متعاددة، 
فتارًة ينقل من الكتاب مباشااااااارًة واترًة عن طريق كتاب بخر، واترة ينقل  لنص وهذا قليل، 

منه دون اسااام املؤلف،   اب الذي ينقلنقل اسااام الكتواترًة ينقل  ملعىن وهو ال الب، واترًة ي
واترة يذكر اسم املؤلف دون اسم الكتاب، وأحياانً يذكر اسم املؤلف من الكتاب، وسأذكر 
بعون   مصاااااادره على ترتيب حروف ا  اء، مع بيان املطبوع منها واملخطوط، وهي كما  

 يلي:
 بوع.ه(، مط204األم لإلمام حممد بن إدريس الشافعي )ت  .1
 ه(، خمطوط.494لفرج عبد الرمحن بن أمحد السرخسي )ت أليب ا  األمايل .2
 ه(، خمطوط.204اممملء لإلمام حممد بن إدريس الشافعي )ت  .3
 (، مطبوع.505البسيط يف املذهب أليب حامد حممد بن حممد ال زايل )ت  .4
 مطبوع.ه(، 558البيان أليب اخل  حيىي بن أيب اخل  العمران اليمان )ت  .5
 ه( مطبوع.478الرمحن بن مأمون املتويل )ت أليب سعد عبد تتمة ام نة  .6
 ( خمطوط.405الت ريد للقاضي أيب القاسم يوسف بن كج الدينوري )ت  .7
 ه(، خمطوط.438التذكرة للشيخ أيب حممد عبد   بن يوسف اجلويين )ت  .8
 خمطوط.ه(، 345التعليق الكب  أليب علي ابن أيب هريرة الب دادي )ت  .9

 ه(، خمطوط.427ن شعيب السن ي املروزي)علي احلسني ب  التعليقة أليب .10
 ه(، خمطوط.406التعليقة للشيخ أيب حامد أمحد بن حممد امسفراييين )ت  .11
 ه(، مطبوع.450التعليقة للقاضي أيب الطيب طاهر الطربي )ت  .12
 خمطوط. أكارهه(، 462التعليقة للقاضي أيب علي احلسني املروزي )ت  .13
 ه(، خمطوط.399الكب  الشاشي )ت يب للقاسم بن القفال التقر  .14
 ه(، مطبوع.476التنبيه للشيخ أيب إسحاق إبراهيم الش ازي )ت  .15
 ه(، مطبوع.516التهذيب للعملمة أيب حممد احلسني الب وي الفراء )ت  .16
 ها(، مطبوع.450احلاوي الكب  لإلمام أيب احلسن علي املاوردي )ت  .17
 ه(، خمطوط.502 )ت ن عبد الواحد الرواينمجع اجلوامع أليب احملاس .18
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 ه(، خمطوط.550الذخالر أليب املعايل جملي بن مُجيع األرسوقي )ت  .19
 ه(، خمطوط.425الذخ ة للشيخ أيب علي احلسن البندني ي )ت  .20
 ه(، مطبوع.676روضة الطالبني أليب زكراي حيىي بن شرف النووي )ت  .21
 ه(، مطبوع. 676شرح صحيح مسلم أليب زكراي حيىي النووي )ت  .22
 ه(، مطبوع.477نصر عبد السيد ابن الصباغ الب دادي )ت أليب   الشامل .23
 مطبوع. ها(،516فتاو  الب وي لإلمام أيب حممد احلسني الب وي الفراء )ت  .24
 ه( مطبوع.505فتاو  ال زايل أليب حامد حممد بن حممد بن حممد ال زايل )ت  .25
 ع.مطبو ، ه(417 لقفال الص  )فتاو  القفال لعبد   بن أمحد املعروف  .26
 ه(، خمطوط.495العدة أليب عبد   حسني بن علي الطربي )ت  .27
 ه(، مطبوع.623العزيز يف شرح الوجيز لعبد الكر  بن حممد الرافعي )ت  .28
 ه(، مطبوع.710كفاية النبيه يف شرح التنبيه  بن الرفعة املصري )ت  .29
 .طوطه(، خم415احملاملي الب دادي )ت اجملموع أليب احلسن أمحد بن حممد  .30
 ه(، مطبوع.264خمتصر املزن أليب إبراهيم إمساعيل املزن )ت  .31
 مطبوع. ،(344املسالل املولدات )الفروع( أليب بكر ابن احلداد املصري ) .32
 مطبوع.نصفه األول  ه(،415)ت  الب دادي محد بن حممد احملامليأل املقنع .33
 ه(، مطبوع.476م الش ازي )ت املهذب للشيخ أيب إسحاق إبراهي .34
 ه(، مطبوع.478مام احلرمني عبد امللك اجلويين )ت ملطلب مهناية ا .35
 ه(، مطبوع.505الوجيز أليب حامد حممد بن حممد بن حممد ال زايل )ت  .36
 ه(، مطبوع.505الوسيط أليب حامد حممد بن حممد بن حممد ال زايل )ت  .37

*** 
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 وصف النسخ املوجودة هلذا الكتاب 

 ق:أواًل: وصف النسخ اخلطية املختارة للتحقي
 نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي، اسطنبول، تركيا. -1

ت  ا بااااااااااااااااااااااا)ط(؛ وهي من أ  وأقدم نساااااااااخ هذه النساااااااااخة كأصااااااااال، ورمز  ت اعتمد
 وعليها متلك. ، وتصويرها عايل اجلودة،مجيلو واضح املخطوط، مكتوبة خبط مقروء 

 (.720ها: )ف رقم ح
ومفقود منها اجمللد:   ( جملدا،12(، وأصل املخطوط يقع يف )9ت: )عدد اجمللدا  -2

 احلادي عشر إ  أهنا موجودة يف النسخ األخر .الاان، واخلامس، و 
 (.2020: )عدد اللوحات  -3
 (.25: )عدد األسطر -4
 (.15إىل  10يف السطر: ) عدد الكلمات  -5
 : نسخ مشرقي.نوع اخلط -6
 ابن مسعود احلكري.اسم الناسخ: .....  -7 
 ها(.800: )اتريخ النسخ -8
 : العناوين الرليسية والفرعية  ألمحر، و قي النص  ألسود.املداد نو ل -9
 نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، مصر. -2

  روم شيء يس  من اخلت اجمللدات وهناايهتا  ااييف بد)ز(،  بااانسخة املقابلة، ورمزت  ا 
 أهنا   تؤير يف القراءة أبداً، وعليها متلك.، إ  األرضة بسبب

 (.42316 42315ها: )حف م رق -1
(، وهي: الااااان، والااااالاااو مقساااااااااااااام على جزلني، والرابع، 5: )عااادد اجمللااادات   -2
 واخلامس.
 (.865: )عدد اللوحات  -3
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 (.29: )عدد األسطر -4
 (.18إىل  15يف السطر: ) عدد الكلمات  -5
 : نسخ مشرقي.نوع اخلط -6
 .مقروء متوسط الوضوحجودة اخلط:  -7
 الشافعي.علي احملّلي اسم الناسخ:  -8

 ه(.863اتريخ النسخ: ) -9
 : العناوين الرليسية والفرعية  ألمحر، و قي النص  ألسود.املداد نو ل-10

 ثانياً: وصف النسخ اخلطية األخرى للكتاب: 
صاااااااورة يف مركز امللك نساااااااخة املكتبة الوطنية،  ريس، فرنساااااااا، وعنها نساااااااخة م -1
 فيصل.

الواقع تكملة لنساااااااااخة املكتبة  بني أن هذه النساااااااااخة هي يف وبعد ا طملع واملقارنة ت
 األزهرية.
 (.1026ها: )حف رقم  -1
 (، وفيه اجلزء اخلامس والسادس.1: )عدد اجمللدات -2
 (.347: )عدد اللوحات -3

 (.29: )عدد األسطر-4
 (.18إىل  15يف السطر: ) عدد الكلمات  -5
 : نسخ مشرقي.نوع اخلط -6
 سط الوضوح.جودة اخلط: مقروء متو -7
 اسم الناسخ: علي احمللي الشافعي. -8
 ها.863: يوم األحد الاالو والعشرين من شهر ربيع األول سنة اتريخ النسخ-9

  ألسود.: العناوين الرليسية والفرعية  ألمحر، و قي النص املداد نو ل  -10
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 نسخة دار الكتب، القاهرة، مصر. -2
 (.226 84 79 4ها: )حف رقم  -1
  (، وهي اجلزء: األول، الرابع، اخلاامس، وجزبن غ  مرقمني، 5ت: )اجمللاداعادد    -2

، اتهااااااااااااااح بعاد التحري والبحاو أن أحدمها شاااااااااااااارح 319و317برقم   وهناا  جزبن بخران
 حمليط للقمويل.للوسيط ملؤلف بخر واجلزء اآلخر جزء من البحر ا

 (.920: )عدد اللوحات  -3

 (.25: )عدد األسطر -4
 (.20-15ر: )السطيف  عدد الكلمات  -5
 : )نسخ مشرقي معتاد(.نوع اخلط -6
 اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف املتطيب. -7
 اتريخ النسخ: غ  معروف. -8

 : أسود.املداد نو ل -9
 ا،، إسطنبول، تركياملكتبة السليمانية نسخة -3

متحف هاذه النسااااااااااااااخاة هي اجلزء الااان املفقود من نسااااااااااااااخاة  تبني أن    بعاد البحاو
 راي.طوبقبوس
 (.516ها: )حف رقم  -1
 (، وهو اجلزء الاان.1: )عدد اجمللدات  -2
 (.238: )عدد اللوحات  -3

 (.25: )عدد األسطر -4
 .(15إىل  10يف السطر: ) عدد الكلمات  -5
 : نسخ مشرقي.نوع اخلط -6
 جودة اخلط: مقروء واضح ومجيل -7
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 ه(.800: ..... ابن مسعود احلكري، )اتريخ النسخاسم الناسخ و  -8
 : العناوين الرليسية والفرعية  ألمحر، و قي النص  ألسود.املداد نو ل -9
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 - امللح  -
 مناذج من املخطوط 

 )ا:صل(نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي 

 اللوحة ا:وىل من النحمل ا ق  
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 اللوحة الوسطى من النحمل ا ق 
  



 44  جلواهر البحريةا  

 اللوحة ا:خرية من النحمل ا ق  
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 ة الوطنية.زهرية، واملكتبنسخة املكتبة ا:
 اللوحة ا:وىل من النحمل ا ق  
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 اللوحة الوسطى من النحمل ا ق 
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 اللوحة ا:خرية من النحمل ا ق  
 

  



 

 

 
 
 

 القسم الثاني: النص المحقق
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 ،بني عهاواً وقطع يُ  ،يملية أنواع: شاق   فيما دون النفس  (1)فصلل: اجلنايات
 ،من ذلك   شااااااااايأاً  الذي   يوجبُ   واللطمُ   وأما الهاااااااااربُ ، وقطع  شاااااااااق ّ  من غ ِ   منفعة    وإزالةُ 

 .(3()2)فالواجب فيه التعزير
وهي تنقساااااام إىل:  ،يف اجلملة (5)ويتعلق هبا القصااااااال  ،(4)النوع ا:ول: اجلراحات

 .(6)ما يقع يف غ مها :وإىل ،ما يقع يف الرأس والوجه
  

 
 نايًة: أي جرّه إليه، فاجلناية: الذنب واجلُْرم. اجلناية لغًة: جىن الذنَب ج  (1)

 ويف االصطالح: هي القتل، والقطع، واجلرح الذي ال يزهق وال يبني. 
(، روضة الطالبني للنووي: 3٧5/ 3٧) بيدي:  (، تاج العروس للز 4١/١54منظور: )لسان العرب البن  

(٩/٢١٢ .) 
 لنصرة، والتوقري والتعظيم. ه معاٍن كثرية منها: التأديب، واالتعزيز يف اللغة ل(  2)

 ويف االصطالح هو: التأديب على ذنب ليس فيه حدٌّ وال كفارة.
وردي:  للما احلاوي الكبري،  (56٢/ 4)  بن منظور:(، لسان العرب ال٢/٧8هتذيب اللغة لألزهري: ) 

(١3 /4٢4) . 
 . (6/٢88(، الوسيط للغزايل: )١48/ ١٢: ) (، احلاوي الكبري للماوردي 834( خمتصر املزين: )3)
 ( اجلراحات لغًة: مجع ِجراحة بالكسر، مأخوذة من الشق والقطع. 4)

 .ويف االصطالح هي: اجلناية اليت ال تزهق النفس وال تبني العضو
 (. ١١٧/ ١٠ي: ) للرافع  العزيز(،  33٧/ 6روس للزبيدي: ) تاج الع 

 تتبعه.ملماثلة، ومنه اقتصاص األثر أي:  ر: الَقَود، وهو مأخوذ من ا( الِقصاص بالكس5)
 ويف االصطالح هو: أن يُفعل بالفاعل اجلاين مثل ما فعل. 

ات الفقهية للربكيت: ، التعريف (٢٩3(، حترير ألفاظ التنبيه للنووي: )5/١١مقاييس اللغة البن فارس: )
(٧4١ .) 
 (. ٩/١٧٩البني للنووي: )(، روضة الط١٠/٢٠٧العزيز للرافعي: )  (6)
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 :(1)واملشهور أهنا عشرة ، اجوالواقعة يف الرأس والوجه تسمى الشِّ 
املهملتني  ،ةصااااااااااااااااااَ احلاااااارِ   أوهلمممما: تشااااااااااااااّ   :وهي  ، حلااااااء والراء  اجللاااااد  اليت  حنو   قليملً ق 

 .)3((2)اخلدش
 .(4)اليت تدمي موضعها من اخلدش :وهي ،ةيَ الدامِ  ال:انية:

وهو خملف ما قاله   .(7)يف تفسااااااااااا ها سااااااااااايملن الدم  (6)واملصااااااااااانف  (5)وذكر اممام

 
 (. ٧/٩6(، التهذيب للبغوي: ) ١8٧/ ١6املطلب للجويين: )   (، هناية٢٢4التنبيه للشريازي: )  (1)
 ( اخلدش لغًة هو: مخش الوجه باألظافري. ٢)

 حبديدٍة وحنوها.وتقشريه   ويف االصطالح هو: هو األثر يف اجللد
 (. ١٧/١٧٢)(، تاج العروس للزبيدي: ٧/3٧زهري: ) لألاللغة  هتذيب  

الكبري (  3) )احلاوي  للماوردي:  ل١٢/١5٠  التنبيه   ،)( للجويين: ٢٢4لشريازي:  املطلب  هناية   ،)
(١6 /١8٧ .) 
 املصادر السابقة. (  4)
، ابن جلويين إمام احلرمنين حيوية اهو: عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف بن حممد بن عبدهللا ب(  5)

، وأخذ عنه الغزايل، له مؤلفات عدة لشافعية بنيسابور، تفقه على أبيهيخ أيب حممد اجلويين رئيس االش
 ه رمحه هللا. 4٧8يف الفقه، والورقات يف األصول، تويف سنة   ب منها هناية املطل

 (. ١/٢6٢ن قاضي شهبة: ) ية البالشافع(، طبقات  ١65/ 5)  ن السبكي:طبقات الشافعية الب
ر لشرح الوسيط للغزايل وهو: حممد بن حممد بن حممد ؛ ألن هذا الكتاب خمتصزايل( يقصد به الغ6)

ريس يف توىل التد بن أمحد الطوسي، اإلمام اجلليل أبو حامد الغزايل ولد بطوس وأخذ عن إمام احلرمني  
يط يف فنون عدة، من أشهرها: الوس  نيسابور، طاف مدناً عدة، وله مصنفات يفظامية  داد وننظامية بغ

 ه(، رمحه هللا.5٠5ل، تويف سنة )الفقه، واملستصفى يف األصو 
 (. ١/٢٩3(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة: ) ١٩١/ 6طبقات الشافعية البن السبكي: )

 (. 6/٢88يل: ) للغزا  (، الوسيط ١6/١8٧)للجويين:  هناية املطلب  (  7)
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 .(3)(2) لعني املهملةة عَ دمها تسمى: الدامِ  وقالوا: اليت يسيل (1)الشافعي والل ويون
 .(4)تقطعه :ع اللحم؛ أيهَ ب  اليت تاَ  :وهي ،ةعَ الباضِ  ال:ال:ة:
و  تبلا اجللدة اليت بني   ،اليت ت ول يف اللحم وت ور  :وهي  ،ةتملمِح مُ اااااااااااااااااااااااااال  الرابعة:
 .(5)اللحم والع م

 .(6)وتلك اجللدة السمحاق ،اليت تبلا تلك اجللدة :وهي ،حاقم  السِ   اخلامسة:
 :أي  ،(7)اليت خترق الساااااامحاق وتوضااااااح الع م :هيو   ،ةحَ وضااااااِ مُ ااااااااااااااااااااال  السمممممادسمممممة:

 .(8)ت هره
 .(10)أي تكسره ،هتشم الع م (9)[اليت  :وهي ،ا امشة السابعة:
 .(12)اليت تنقل الع م من موضع إىل موضع :وهي ،(11)ةلَ املنقِّ  ال:امنة:

 
 )ز(: واللغويني.   ( يف 1)
الزاهر يف غريب ألفاظ  (،8/٩١لسان العرب البن منظور: )  (،4٩١/ 4يب اللغة لألزهري: ) هتذ  (2)

 (. ٢٠٧/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ٢3٩الشافعي لألزهري: ) 
سيال  (3) تفسريها  يف  والغزايل  اإلمام  "وذكر  النووي:  و قال  الدم،  الصواب".ن  خالف  روضة   هو 

 (. ٩/١٧٩ني: ) الطالب
 (. ٢١5/ 3ازي: )(، املهذب للشري ١5٠/ ١٢دي: ) احلاوي الكبري للماور (  4)
(، الوسيط للغزايل: ١6/١88(، هناية املطلب للجويين: ) ١5٠/ ١٢للماوردي: )  احلاوي الكبري(  5)
(6/٢88 .) 
 .(٧/٩6) بغوي:  (، التهذيب لل١6/١88يين: ) (، هناية املطلب للجو ٢١5/ 3املهذب للشريازي: )  (6)
 . اللحم  : ( يف )ز(7)
 (. ٢٢4)   (، التنبيه للشريازي:35١: )خمتصر املزين  (8)
 (.١5٠/ ١٢(، احلاوي الكبري للماوردي: ) 35١(، خمتصر املزين: ) 6/8٢األم للشافعي: ) (  9)
 (.5٠١/ ١٢دي: ) (، احلاوي الكبري للماور 35١(، خمتصر املزين: ) 6/8٢األم للشافعي: ) (  10)
 لة. )ز(: املثق  ( يف 11)
 (.١5٠/ ١٢وردي: ) (، احلاوي الكبري للما35١)   (، خمتصر املزين:6/83األم للشافعي: )   (12)
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 .(2)(1)وهي خريطة الدماغ ،اليت تبلا أم الرأس :وهي ،املأمومة التاسعة:
 .(3)وتصل إىل الدماغ ،اليت خترق اخلريطة :وهي ، ةالدامِ  العاشرة:
 (4)وفسر كمل منهما مبا تُفسر  ،املتملمحة على الباضعة  إن الشافعي قدم يف األم  وقيل:
 .(5)به األخر 

وجعال بدل الدام اة   ،واحداً   أنه جعال الدام اة واملأمومة شاااااااااااااايأااً   (6)وعن ابن سااااااااااااااريج
 .(8)وجعلها بني الدامية والباضعة ، ملهملة (7)الدامعة ملع مة 

  (9) زليتباليت   :وهي  ،وعن بعهاااااهم أن بني الباضاااااعة واملتملمحة جراحة تسااااامى البازلة
 .(10)فدمها يدوم ودم الدامعة ينقطع ،الدم منها

 
 غ هي: جلدة رقيقة حتيط بالدماغ وتسمى أم الرأس.( خريطة الدما ١)

 (. ٢/١٩٧(، شرح مشكل الوسيط البن الصالح: ) ١٢/3٢لسان العرب البن منظور: ) 
 (. ٢١5/ 3املهذب للشريازي: )   (، 35١) صر املزين:  (، خمت6/83) للشافعي:  األم  (  2)
 (. ١6/١88للجويين: )  (، هناية املطلب ٢١5/ 3للشريازي: )(، املهذب  ٢٢4ه للشريازي: )التنبي  (3)
 يف )ز(: يفسر. (  4)
ومل أقف   ، وابن الرفعة نسبه إىل اإلمام مل أقف عليه يف األم، ولعّل املصنف نقله هكذا عن الرافعي(  5)

 (. ١6/٩٧، كفاية النبيه: )(٢٠8/ ١٠: )العزيز.  ية املطلبعليه يف هنا
فعي، تفقه على األمناطي ومسع أبو العباس البغدادي القاضي الشاهو: أمحد بن عمر بن سريج  (  6)

من أيب داود، وروى عنه الطرباين والغطريفي، توىل القضاء ونصر املذهب الشافعي، له تصانيف كثرية 
 ه رمحه هللا. 3٠6فقه تويف ببغداد سنة  تصر الاملخالفني، منها خمعلى  قه والرد يف الف 

 (. 8٩/ ١ضي شهبة: ) (، طبقات الشافعية البن قا٢١/ 3)  بقات الشافعية البن السبكي:ط 
 ( الدامعة يف اللغة: مأخوذة من سيالن الدمع وأثره على اخلد. ٧)

 وع. ويف االصطالح هي: اجلراحة اليت يسيل منها دم كالدم
)الل  هتذيب  لألزهري:  الص ١53/ ٢غة  للجوهري:)(،  ال 3/١٢٠٩حاح  النبيه  الرفعة: (، كفاية  بن 

(١6 /٩٧ .) 
 (. ١6/٩٧كفاية النبيه البن الرفعة: )  (،١5١/ ١٢اوي الكبري للماوردي: ) احل(  8)
 يف )ز(: نزل.(  9)
 (. ١6/٩6(، كفاية النبيه البن الرفعة: )١5٠/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: ) (  10)
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اليت  :احلارصااااة وهي  تليهنا إ :وقيل ،ىلو  هي األَ  :ة وقالالفا اجلفيه  (1)موذكر بعهااااه
 .(2)تقشر اجللد مع اللحم

 قليملً وعلى هاذا   خترج عن الشاااااااااااااا ااج املاذكورة؛ ألهناا إن قطعات  يف: (3)قاال الرافعي
فهي   قطعاااً من اللحم كاااناات  ضااااااااااااااعااة وإن غاااصاااااااااااااااات كاااناات متملمحااة وإن اسااااااااااااااتوعبتااه  

 .(4)يفالسمحاق
كأهنا أخفى   ،إىل العشاااارة وبعل بني احلارصااااة والدامية  (6): وجيوز أن تهاااااف(5)قال

 .(7)يفلكن   تدمي املوضع ،من احلارصة
 أمومة  املومجيع هذه الشاااا اج تتصااااور يف اجلبهة كما تتصااااور يف الرأس وكذا ما سااااو 

 .(8)األسفل وقصبة األنف واللحيوالدامعة يف اخلد 
  

 
 (.١/3١غريب احلديث: ) كتابه  ذلك إبراهيم احلريب يف  ذكر  (  ١)
 (.١٠/٢٠8عي: ) العزيز للراف  (٢) 
الفضل القزويين أبو القاسم الرافعي الفقيه الشافعي   الكري بن حممد بن عبد الكري بنهو: عبد  (  3)

ملنذري، له العظيم ا  إليه املنتهى يف معرف املذهب الشافعي، أخذ الفقه عن أبيه، ومسع منه احلافظ عبد
 ه، رمحه هللا.6٢3 سنة  يز يف شرح الوجيز واحملرر وغريمها، تويف : العز مصنفات منها

 (. ١/4٠٧(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة: ) ٢8١/ 8ات الشافعية البن السبكي: )طبق
 (. ٢٠8/ ١٠( العزيز: ) 4)
 ( القائل هو الرافعي. 5)
 ( يف )ز(: يضاف. 6)
 . (٢٠8/ ١٠( العزيز: ) ٧)
 (. ٢٠8/ ١٠ي: ) (، العزيز للرافع١8٩/ ١6طلب للجويين: ) اية امل(، هن6/8١م للشافعي: ) ( األ8)
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 .(2)اتفاقاً (1) وجيب القصال يف املوضحة منها
وماا بعادهاا من    ،و  عربة بكارة اللحم الاذي على الع م وقلتاه لكرب الع م وصاااااااااااااا ره

 .(3)ة   قصال فيهاا امشة واملنقلة واآلمّ 
  (4) س وكمال الدية ا قصاااااال النفبل جيب فيه  لعينهاالدام ة   جيب فيها قصاااااال  و 

 .(5)على املذهب
 .(8)أنه   قصال فيها (7)وحرملة (6): فرو  الربيعوأما ما قبل املوضحة

 :حاب طرقولألص. (9)وجوبه يف الباضعة واملتملمحة :املختصروظاهر نصه يف 

 
 /ب(. ١65وحة ) ( هناية الل ١)
(، 3٠6/ 6(، الغاية يف اختصار النهاية للعز بن عبد السالم:) ١6/١٩٠لجويين:) ( هناية املطلب ل٢)

 (. ٢٧3املنهاج للنووي:) 

 (.6/٢88لغزايل: ) وسيط ل(، ال ١٠/٢٠8للرافعي: )   (، العزيز١٢/١٩٠) ( هناية املطلب للجويين:  3)
  أدى ديته.عىن القتيل، وداه مببالكسر مجعها ديات، وهي حق  ( الدية يف اللغة:  4)
 يف االصطالح: هي املال الذي هو بدل النفس. و   

 (. ٩٧(، التعريفات الفقهية للربكيت: ) 4٠/١٧8تاج العروس للزبيدي: ) 
الدية على الصحيح املنصوص". ة ثلث صنف فقال: "ويف الدامغا ذكره امل خالف م   ( رجح النووي 5)

 (. ٢64/ ٩ني: )ا وفيها ثلث الدية. روضة الطالباملذهب أن فيها القصاص لذاهتوعلى هذا ف
( هو: الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار بن كامل املرادي موالهم املصري املؤذن صاحب الشافعي 6)

فعي ومن ابن وهب، وروى عنه أبو حامت ن الشا ربيع فهو املراد، مسع ما أطلق البه، وإذوخادمه وراوية كت
 ه رمحه هللا.٢٧٠ بو زرعة الرازيان، تويف سنةوأ

 (. ١3١/ ٢(، طبقات الشافعية البن السبكي: )١88/ ١واللغات للنووي: )هتذيب األمساء  
ن عمران بن قراد  ن حرملة بهللا ب  ( هو: أبو عبد هللا، وقيل: أبو حفص حرملة بن حيىي بن عبد٧)

هم: مسلم وابن ابن وهب، وروى عنه مجاعة منيب تلميذ الشافعي، مسع من الشافعي ومن  التجي  املصري 
 ه رمحه هللا.3٢4ماجه، تويف سنة  

 (. ١٢٧/ ٢(، طبقات الشافعية البن السبكي: )١55/ ١هتذيب األمساء واللغات للنووي: )
 (. ٢٠8/ ٠١رافعي: ) عزيز لل(. ال 6/83( األم للشافعي: ) 8)
 (. ٢٠8/ ١٠(، العزيز للرافعي: )348زين: )( خمتصر امل٩)
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 .)2((1) الوجوب  :واثنيهما ،املنع :أظهرمها :قولني ايف وجوب القصال فيهم أنّ 
فيما إذا كان   (4)وصوره الشيخ أبو حامد،  معرفة نسبة املقطوع إىل اجلملةاب  (3)واكن
 .(5)من موضع الش ة فنقيس هبا قريبةً  من الشاج واملش وج موضحةً  على رأس كلّ  

وهذا اكن إذا كانت املوضااااااااحتان طريتان فإن عتقتا وأخذات يف ا لتأام يفال اممام: ق
 .(6)يفمل يتأت الهبط

ش وج موضحة ومتملمحة    يتصور إ   ن يكون الشاج جرح امليف:  (7)قال املاورديو 
وعمق   (8)فإذا كان عمق املوضااااااحة أمنلة  ،وضااااااحة من رأسااااااه وعمق املتملمحةفين ر عمق امل

املتملمحة نصااااف أمنلة ُعلم أن املتملمحة من رأسااااه نصااااف موضااااحة فيقتص من رأس الشاااااج 
فيقتص يف   ،عمق جلدة الرأس وحلمه موضاااااحة وين ر عمقها فإن كان أمنلة فقد اساااااتواي يف

 
ا١) للرافعي:)(  رو ١٠/٢٠8لعزيز  للنووي:)(،  الطالبني  كفا١8١/ ٩ضة  البن (،  النبيه  ية 

 (. 383/ ١5الرفعة:)
 (. ٩/١8١( قال النووي: وال قصاص يف الباضعة واملتالمحة على املذهب. روضة الطالبني: ) ٢)
 باضعة واملتالمحة.صاص من ال( أي الق 3)
أَ (  4) األسفرايينهو:  َأمْحد  بن  حُمَمَّد  بن  طريق  مْحد  شيخ  حامد  أبو  على الشافعي  تفقه  العراقيني  ة 

ن املرزبان والداركي حىت صار أحد أئمة وقته، وممن تفقه على يديه أقضى القضاة املاوردي، الشيخني اب
 . ه، رمحه هللا4٠6مد سنة  يف أبو حازين، تو له تصانيف كثرية منها شرح خمتصر امل

 (. 6١/ 4)قات الشافعية البن السبكي:  (، طب٢٠8/ ٢ب األمساء واللغات للنووي: )هتذي
للجويين  (5) املطلب  للرافعي:)١6/١٩٢:)هناية  العزيز  الطالبني ٢٠٩/ ١٠(،  روضة   ،)

 (. ١8١/ ٩للنووي:)
 (.١٩٢/ ١6هناية املطلب: )(  6)
ابر أصحاب الوجوه، من أك  ملاوردي البصري القاضي، و احلسن ا( هو: علي بن حممد بن حبيب أب٧)

بأقضى القضاة، ويل القضاء يف أماكن كثرية ولقب  شيخ أيب حامد اإلسفراييين،  أخذ عن الصيمري، وال
 ه، رمحه هللا. 45٠، تويف سنةأخذ عنه اخلطيب البغدادي، له احلاوي الكبري

 (. ١/٢35ة: ) الشافعية البن قاضي شهب(، طبقات  ٢6٧/ 5الشافعية البن السبكي: )طبقات  
 عها أنامل، وأمنالت. ( األمنلة هي: رؤوس األصابع، مج8)

 (. 48٢/ 5غة البن فارس: )(، مقاييس الل5/١83٧ح للجوهري: ) الصحا 
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وكان عمق موضاحته نصاف    حلماً (1)(و) كان رأساه أرق جلداً   املتملمحة إىل نصاف أمنلة فإن
 .(2)يفته ربع أمنلةأمنلة اقتص من متملمح

مبا إذا  وخصاصاه أكارهم، والع م   قدر املقطوع  (3)(اجللد)راعى النسابة بني  مُ ااااااااااااااااوال
 .(4)املذكورين  لطريقنيأمكن الهبط 

 وكففنا إذا مل يتيساار الهاابط اقتصااينا يف املسااتيقن  :ومل الصااصااه بعهااهم بذلك وقال
وحيكموا  نه نصاااف أو يلو  ،حمل امشاااكال فين ر أهل اخلربة يف املقطوع والباقي (5)عن[

دهم فإن شااااكوا اجتها رأس الشاااااج واملشاااا وج ويعمل مبوجب  (7)(غمر)بعد   (6)  جتهاد
 .(8)أخذ  ليقني يف أن املقطوع نصف أو يلو

 .(9) بامنعه[: القطع الاان
 ،: تنزيل النصااااااااني على حالني: فنفيه حممول على حالة عدم إمكان الهاااااااابطوالاالو

 .)11((10)واخلملف فيهما جار يف وجوبه يف السمحاق ،وإجيابه حممول على حالة إمكانه

 
 ( يف )ز(: أو. ١)
 (. ١56-١5٧/ ١٢( احلاوي الكبري: ) ٢)
 ( يف )ز(: احلد. 3)
 اص. ة القصمد واملاوردي يف إمكانيا أبو حاد هبما التصويرين اللذين ذكرمه ( يقص 4)
 (. ١٠/٢٠٩رافعي: )ملثبت هو الصحيح. العزيز لل( يف النسختني: )ولغينا غري(، وا5)
 غة: من اجَلهد بالفتح وهو: استفراغ الوسع يف حتصيل الشيء. االجتهاد ل(  6)

 حتصيل احلكم الشرعي. ويف االصطالح: هو استفراغ اجملتهد الوسع يف 
 (. ١٧لربكيت: ) قهية ل(، التعريفات الف 3/٢36) للسبكي:    اإلهباج 

 يف )ز(: غمس. (  7)
 (.383/ ١5نبيه البن الرفعة: )(، كفاية ال١٠/٢٠٩زيز للرافعي: )(، الع٢88/ 6وسيط للغزايل: )ال(  8)
 (. ١٠/٢٠٩)   ( يف النسختني: )بوجوبه( وهو خطأ، واملثبت هو الصحيح. العزيز للرافعي:٩)
 (. ١5/384ة: )الرفع  (، كفاية النبيه البن١٠/٠٩٢عي: )العزيز للراف(  10)
الباضعة واملتالمحة وا( قال النووي: "وال قصا ١١) ني: لسمحاق على املذهب". روضة الطالبص يف 
(٩/١8١ .) 
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اجللدة املساااااماة  لسااااامحاق   (1)[كانت  لوجوب إن   ن جيزموجلازم أيف :قال الرافعي
 .(2)يفمتميزة يقف أهل اخلربة عليها واكن إهناء القطع إليها بمل جماوزة

 ،وأناه تردد يف الادامياة  ،القطع بعادم وجوباه يف احلاارصااااااااااااااة  (3)وحكى امماام عن والاده
 .(5)إىل تنزيلها منزلة احلارصة (4)وأن ميل القفال

  

 
 يف )ط(: كان. (  1)
 (. ٢٠٩/ ١٠العزيز: ) (  2)
والد إمام   يين يوسف بن حيوية الشيخ أبو حممد اجلو ( هو: عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن  3)

بارعا   والتفسري  احلرمني، كان  واألصول  الفقه  املروزييف  القفال  على  تفقه  الطيب   والنحو،  وأيب 
 هللا. ه رمحه  438ي بن املديين، تويف سنة الصعلوكي، وأخذ عنه: ابنه إمام احلرمني وعل

 (.٢١٠/ ١(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة: ) ٧3/ 5ي: )ات الشافعية البن السبكطبق
رف بالقفال الصغري املروزي شيخ اخلراسانيني،  ن أمحد بن عبد هللا، الشافعي، يع( هو: عبد هللا ب4)

 أبو عبد هللا يد املروزي ومسع منه، وتفقه عليه:  وإذا أطلق القفال فهو املراد، تفقه على الشيخ أيب ز 
 ه، رمحه هللا. 4١٧روزي سنة  فال املاملسعودي، تويف الق

 (. 53/ 5قات الشافعية البن السبكي: )(، طب3٧١فعيني البن كثري: )طبقات الشا
 (. ١٠/٢٠٩(، العزيز للرافعي: ) ١6/١٩٢( هناية املطلب للجويين: )5)
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لا    ،والباضاااااااعة  ،ما عدا املتملمحة حكم  :(2)(1) ملاوردي والفورانمنهم اوقال بخرون 
 .(4)(3)(حكمهما)هو دون املوضحة 

وكاذا    ،في ري اخلملف يف احلاارصاااااااااااااااة والادامياة والادامعاة  ملهملاة إن جعلنااهاا غ هاا
ع يف الرأس   قصاااااااال فيه إذا ذا وقوما   قصاااااااال فيه من اجلراحات إ  ،إن أيبتناها  البازلة
 .(5)غ ها وقع يف

أو   ،إذا حصااااااااااالت يف اجلبهة  ،فحكمها يف الوجه حكمها يف الرأس  :وأما املوضاااااااااااحة
عشار ونصاف  ،في ب فيها القصاال ،كما مرّ   ،أو اللحي األسافل  ،أو قصابة األنف ،اخلد
 .(6)الدية

أوضااااااحت اجلراحة إذا  احلاصاااااالة يف غ  الرأس والوجه من اليدين كماوأما املوضااااااحة 
  (7) األصااااااابع أو املرفق أو الساااااااق فمل يتقدر أرشااااااها ع م الصاااااادر أو العنق أو الساااااااعد أو 

كامصاابع   ،وجيب القصااال فيها على الصااحيح  ،(8)بل بب احلكومة  ،بنصااف عشاار الدية

 
راين املروزي الشافعي، تفقه لُفو اسم ا( هو: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد بن ُفوران أبو الق١)
البغوي واملتويل، من أصحاب الوجوه، شيخ الشافعية يف   ملروزي واملسعودي، وأخذ عنهلى القفال اع

 . ه، رمحه هللا46١رو، له مصنفات عدة منها: اإلبانة، تويف سنة  عصره مب
 (. ١/٢55ة: ) (، طبقات الشافعية البن قاضي شهب١٠٩/ 5طبقات الشافعية البن السبكي: )

 /أ(. ١66) ( هناية اللوحة  ٢)
 ( يف )ز(: حكمها. 3)
 (. ١5/384النبيه البن الرفعة: )  (، كفاية١55/ ١٢للماوردي: )   ( احلاوي الكبري 4)
 (. ١5/385الرفعة: )(، كفاية النبيه البن ١55/ ١٢( احلاوي الكبري للماوردي: ) 5)
 (. ٢٠8/ ١٠زيز للرافعي: ) ع(، ال ١8٩/ ١6(، هناية املطلب للجويين: ) 6/8١األم للشافعي: )   (6)
 غراء، والرشوة.لغًة: له معاٍن كثرية منها: اخلصومة، والتحريش، واإل   األرش (  ٧)

 هو املال الواجب على ما دون النفس. ويف االصطالح: دية اجلراحات غري املقدرة، و 
 (.63/ ١٧يدي: ) (، تاج العروس للزب١٧جاين: ) ر ريفات للج(، التع١١/٢٧٩هتذيب اللغة لألزهري: ) 

 الرجل عن الظلم، وهلا معاٍن ترجع إىل املنع. ( احلكومة يف اللغة: هي رد  8)
قيمة اجملين عليه بتقدير تقوميه الح: جزء من الدية نسبته إليها نسبة ما تقتضيه اجلناية من  ويف االصط

= 
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 ا أرش   (2)وعكساااااااها اجلالفة  ،كف  والسااااااااعد الذي ليس عليه  ،(1)واليد الشاااااااملء  ،لدةالزا
 .(3)و  قصال فيها ،مقدر

  (4) ( نااه بِ يُ )ومل    ،أو بعض األذن  ،وهو مااا  ن من األنف  فرع: لو قطع بعض امللارن
  ،يف وجوبه يف الباضاااااااااعة واملتملمحة  (5)[القولني ن مرتبان على قو ففي وجوب القصاااااااااال  

ويقاادر املقطوع  جلزليااة كاالنصااااااااااااااف والالااو    ملسااااااااااااااااحاة   ،و ال اااهروجوب وهوأوىل  ل
 .(6)ويستويف من اجلان ماله  جلزلية

وأوىل بعدم    ،مرتبان  قو نف  ،ولو قطع بعض الكوع أو مفصااال السااااق والقدم ومل ُين
 .(7)الوجوب وهو ال اهر
ب ر قلاات جيااوإذا اختصاااااااااااااارت وأجيباات يف اجلراحااات مبااا هو ال اااهيفقااال الرافعي:  

تنته أن  الع م و  القصااااااااااااااااااال يف اجلراحاااااة على أي موضااااااااااااااع كاااااانااااات بشاااااااااااااارط  ي إىل 

 
 جلناية من قيمته.و كان عبدا، وينظر كم نقصت الهو عليها  رقيقاً، فيقوم اجملين عليه بصفاته اليت 

 (. ٩/3٠8) (، روضة الطالبني للنووي:  34٧/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) 4/٩6هتذيب اللغة لألزهري: ) 
 لغًة: اليبس والفساد.   ( الشلل١)

 به.   ويف االصطالح هو: فساُد يصيب العضو مينع االنتفاع
 (. ٧٢٧/ ٢٩تاج العروس للزبيدي: )(،  ١٧3٧/ 5وهري: )(، الصحاح للج٧٧/ 6للشافعي: )  األم

 فته إذا أصبت جوفه. يقال: ج  ( اجلائفة لغًة: الطعنة اليت تبلغ اجلوف٢)
 ويف االصطالح: هي جراحة تعم جوف الصدر والظهر والبطن والرقبة.

 التعريفات الفقهية للربكيت:  ، (35/ ٩ر: )(، لسان العرب البن منظو ١33٩/ 4الصحاح للجوهري: )
(68 .) 
 (. ١8١/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )٢١٠/ ١٠رافعي: ) (، العزيز لل6/8٢للشافعي: ) األم  (  3)
 )ز(: ينته.  يف (  4)
  )ط(: القوالن. يف (  5)
 (. ١83/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢٠٩(، العزيز للرافعي: )٢8٩/ 6الوسيط للغزايل: )  (6)
 سابقة. لاملصادر ا(  7)
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 (.2()1)يف(تكسره)
هذا حكم القصاااال يف اجلراحات والكملم فيما جيب فيها من أرش وحكومة سااايأيت 

 ايت.يف الد
  

 
 يف )ز(: يكسره. (  1)
 (. ٩/١8١للنووي: )  (، روضة الطالبني ١٠/٢١٠ي: )العزيز للرافع(  2)
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 ،ويف أطرافها أيهاااااااااااااااً  فيجب القصللللللللللا  فيها فصللللللللللل: وأما األ را 
 .(1)ركبالو  ،واألقدام ،واألصابع ،كاألانمل

وذلك حيصاااااال ، (2)[الواجب ويشاااااارتط فيها رعاية املمايلة وأمن اسااااااتيفاء زايدة على 
 بطريقني:

واملفصال: حمل اتصاال  ،احلديدة عليه ويبان  توضاع  لعهاو مفصاملً ل: أن يكون  أحدمها
 ،والقدم ،كالكوع واألانمل  ،وقد يكون ذلك جماورة حمهااااااة ،ع م بع م بر طات متواصاااااالة

فإذا وقع القطع من هذه   ،والركبة ،كاملرفق  ،ع م يف ع مخول ون مع دوقد يك  ،والساااااااااااااق
 .(3)املفاصل اقتص من القاطع

 .(4)أنه   قصال يف قطع املرفق والركب :وفيه وجه بعيد
طع منهما وأمكن ا قتصااااال فإن قُ   (6) أصاااال الفخذ واملنكب  :من املفاصاااال(5)[و 
وكاذا   ،فاإن كاان اجلاان مل جيف  :ر ِ نُ  ،جاافاةوإن مل اكن إ     ،صَّ اقتُ  (7)[إجاافاة من غ   

 .(9) (8) مل يقتص منه[ ،إن جاف على األصح
 ،الفخذ أو املنكبومنهم من قطع جبراين القصاااااااال فيما إذا كان القطع مع أصااااااال 

 
 (. ٢8٩/ 6(، الوسيط للغزايل: )١٢/١5١للماوردي: )لكبري  (، احلاوي ا6/55( األم للشافعي: ) ١)
 يف )ط(: احلاصل.   (٢)
 (. ٢١١/ ١٠رافعي: ) لالعزيز ل  (،٢8٩/ 6(، الوسيط للغزايل: ) ١8١/ 3( املهذب للشريازي: ) 3)
 (. ١8٢/ ٩نووي: )(، روضة الطالبني لل١6/٢٠5)املطلب للجويين:  ( هناية  4)
 ( ساقط يف )ط(. 5)
 /ب(. 6١6) هناية اللوحة    (6)
 ( يف )ط(: جائفة. ٧)
(، روضة ١٠/٢١١( ما بني املعقوفتني ساقط من النسختني، واملثبت هو الصحيح. العزيز للرافعي: ) 8)

 (. ٩/١8٢لنووي: ) الطالبني ل
(٩( للرافعي:  العزيز  ال٢١١/ ١٠(  روضة  للنووي:)(،  كفا٩/١8٢طالبني  البن  (،  النبيه  ية 

 (. 5/3٩٧الرفعة:)
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 .(1)وخصص التفصيل مبا إذا قطع مع اليد ع م املنكب املسمى  ملشط
غ  إجافة واحلكومة  نصااااااال الفخذ مفإن قلنا  ملنع كان له القصاااااااال يف املنكب وأ

 .(3)فيما دون ذلك  : وليس له أن يقتص(2)قال اممام والبندني ي. يف الباقي
يتخ  بني أن يقتص منه   :(6)إسااااااحاق  (5)(أبو) والشاااااايخ  (4)وقال املاوردي واحملاملي

 .(7)اع أو مفصل الكوع وأيخذ حكومة الباقيأو مفصل الذر  يف مفصل امبط
 ل.ج  و  شك يف إجزاء ذلك يف الرِّ 

وينقاد آللة القطع   ،للعهااااااااااااااو حد مهاااااااااااااابوطأن يكون    :لرعاية املمايلة الطريق الاان
وكذا   ،ممكانه ؛فإنه جيب يف فقأها القصاااااااااااااال ،وإن مل يكن له مفصااااااااااااال كالعني  ،وام نة

 
ل١) املطلب  هناية  ) لجو (  )٢٠5/ ١6يين:  للرافعي:  العزيز  الرفعة: ٢١٢/ ١٠(،  البن  النبيه  (، كفاية 
(١5 /3٩٧ .) 
 ي، صاحب الذخرية، أحد األئمة عيجي الشاف( هو: القاضي احلسن بن عبيد هللا أبو علي البندن٢)

، اد على الشيخ أيب حامد اإلسفراييين، له كتاب اجلامع حاب الوجوه، درس الفقه ببغد الشافعية، من أص
 ه، رمحه هللا. 4٢5ويف سنة ت

 (. ١/٢٠6(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة: ) 3٠5/ 4طبقات الشافعية البن السبكي: )
 (. 3٩8/ ١5: )(، كفاية النبيه البن الرفعة١6/5٢٠: )هناية املطلب للجويين(  3)
أبو احلسن  هو: أمحد بن حممد بن أمحد ب(  4) القاسم بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل  يب الضن 

املعروف بابن احملاملي الفقيه الشافعي، من أصحاب أيب حامد وله عنه تعليقة، وروى عنه احلافظ أبوبكر 
 . ه، رمحه هللا4٢5ط، تويف سنة سباب، األو اخلطيب، صنف كتباً منها: الل

 (. 36٩ت الشافعيني البن كثري: ) (، طبقا48/ 4البن السبكي: ) طبقات الشافعية
 يف )ز(: وأبو.  (5)
عند   الشافعي، امللقب بالشيخ  هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الِفريوزاباذي أبو إسحاق الشريازي(  6)

الفقه على البيضاوي   منها: التنبيه واملهذب، قرأوله تصانيف عدة    عية، ويل التدريس بالنظامية،فالشا
 ه، رمحه هللا. 4٧6واحلميدي، تويف سنة والقاضي الطربي، وروى عنه اخلطيب  

 (. ١/٢38: ) (، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة٢١5/ 4طبقات الشافعية البن السبكي: )
فاية النبيه البن الرفعة: (، ك٢83/ ٢ازي: )(، املهذب للشري ١5٧/ ١٢وردي: ) الكبري للم احلاوي ا(  7)
(١5 /3٩8 .) 
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 .(5)(4)نف  واجلَ  ،(3)واألنايان ،(2)ركَ والذَ  ،واألذن ،واملارن ،(1)ةفَ اللسان والشَّ 
 .(7): أنه   قصال يف اللسان(6)وعن أيب إسحاق

  

 
 : شفتان وجتمع: شفهات وشفوات.( الشفة لغًة: أصلها شفهة فحذت اهلاء، تثىن١)

 ويف االصطالح: الشفتان مها: طبقتا الفم اليت تسرت األسنان. 
 (. ١٢3ية للربكيت: )هيفات الفق(، التعر 4١5-36/4١6دي: ) تاج العروس للزبي

 صلب الشديد. األنثى، والذكر من الشيء الَكر بالفتح خالف  ( الذَ ٢)
 ويف االصطالح هو: آلة اجلماع لدى الرجل. 

) ا للجوهري:  ) ٢/664لصحاح  للزبيدي:  العروس  تاج  للربكيت: 3٧٩/ ١١(،  الفقهية  التعريفات   ،)
(١٠٠ .) 
 ن. شيء، ومنه اخلصيتان، واألذنا  ذكر من كل  اللغة: األنثى خالف ال( األنثيان يف3)

 اً مبعىن األذنني. مها اخلصيتان، وقد ترد أيض   ويف االصطالح: 
 (.١/٢٧3(، الصحاح للجوهري: ) ١٠6/ ١5لغة لألزهري: ) (، هتذيب ال٢44/ 8العني للفراهيدي: )

 ( اجلَْفن لغًة: اجليم والفاء والنون أصل واحد، وهو شيء يطيف بشيء وحيويه.4)
 وأجفان. عها أجُفن وجفون  هو: غطاء من أعلى وأسفل، ومج االصطالح  ويف

 (. 34/358(، تاج العروس للزبيدي: )465/ ١فارس: ) مقاييس اللغة البن  
 (. ٩/٢١8(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢١٢زيز للرافعي: )( الع5)
املروزي 6) إسحاق  أبو  إسحاق  بن  أمحد  بن  إبراهيم  هو:  ت  (  إليه  العر الشافعي،  طريقتا  اقيني  نتهي 

ئمة، له تالمذة لى ابن سريج، وشرح املختصر، وصنف األصول، وأخذ عنه األواخلراسانيني، تفقه ع
 ه، رمحه هللا. 34٠كبار، كأيب زيد املروزي، وأيب حامد املروزي، توىف مبصر سنة  

 (. ٢4٠بن كثري: )لشافعيني الا(، طبقات  ١٧5/ ٢هتذيب األمساء واللغات للنووي: )
للشري ٧) املهذب   ) ( العلماء ١84/ 3ازي:  حلية   ،)   ( الشاشي:  للعمراين: 4٧5/ ٧للقفال  البيان   ،)
(١١ /3٧٠ .) 
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 .(1)حامد: أنه   قصال يف الشفةيخ أيب وعن الش 
وبه   ،أحدمها:   جيب  :وجهان  (3)ليتنيواأل (2)ويف وجوب القصاااااااااال يف الشااااااااافرين

ويف  ،  فيهماوهو األظهر   لواملنصااااااااااااااول فيهما وبه قال القفا،  قطع العراقيون يف الشاااااااااااااافرين
 .والشفرين يف الدايت  ليتنيوضبط األ وسيأيت ضبطهما. (4)أنه جيب :ليتنياأل

  (5) ( الوفاااق)ب يف قطع بعهااااااااااااااااه يف حماال  جيااومااا جيااب القصااااااااااااااااال يف قطع مجيعااه  
أو واحادة من األنايني وقاال أهال   ،أو من األذن  ،من املاارن  (6)(فلقاة)فلو قطع  ،  واخلملف
 ،بعض اجلفن أو  ،منه  (7)أو احلشافة ،أو بعض الذكر ،جزاء  يذهب األإن قطعها  :املعرفة

  ،ويكون الهااااابط  جلزلية   ،وجب القصاااااال ،أو اللساااااان ،أو الشااااافرين ،أو بعض الشااااافتني
 .(8)   ملساحة ،والربع ،كالالو

 
 (. ١٠/٢١٢(، العزيز للرافعي: )4٧5/ ٧( حلية العلماء للقفال الشاشي: )١)
ْفران لغًة: الشني والفاء والراء أصل واحد يدل على ٢)  حرفه. و حد الشيء ( الشِّ
 . الفرْج إحاطة الشفتني بالفم لحمان احمليطان باالصطالح: مها الويف    

 (. 384/ ١٠(، العزيز للرافعي: )١/٢68هتذيب اللغة لألزهري: ) 
 ( األَلَية لغًة: بالفتح هي العجيزة للناس وغريهم، واألليَّة اليمني.3)

 . ذ ظهر والفخ ويف االصطالح: هي القدر الناتئ املشرف على استواء ال
 (. ١٠/384رافعي: ) (، العزيز لل4١/4٢ب البن منظور: ) لسان العر 

(، 4١3/ ١6طلب للجويين: )(، هناية امل3/١8٧(، املهذب للشريازي: ) 8٠/ 6للشافعي: )األم  (  4)
 (.4/٢6(، أسىن املطالب لزكريا األنصاري: )١٠/١٧4(، العزيز للرافعي: )١١/388البيان للعمراين: ) 

 الوثاق.   يف )ز(: (  5)
 يف )ز( قلفة (  6)

 رخاوة وضعف وخلوقة.   ني والفاء أصل واحد يدل على لغًة: احلاء والش( احلشفة ٧)
 ن جانب الرأس ال من جانب األصل. ويف االصطالح هي: ما فوق اخلتان م

(، التعريفات الفقهية للربكيت: 6٢/ ٢(، مقاييس اللغة البن فارس: )4/١344الصحاح للجوهري: )
(٧٩ .) 
 (.٩/٢١8وضة الطالبني للنووي: ) (، ر ٢١٢/ ١٠فعي: ) (، العزيز للرا١١٧/ ٧وي: )لبغلالتهذيب    (8)
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 .(1)يفيف قطع العهو أنه   جيب يف قطع بعض هذه وإن وجبيفوعن أيب إسحاق: 
الرافعي:   قرياااااب من اخلملف  يفقاااااال  املاااااارن ومل وهو  أو  إذا قطع بعض األذن  فيماااااا 

 .(2)يفيبنه
 .(3)يفو  قصال يف قطع فلقة من الفخذيفقال ال زايل:  
ويشااااااااابه أن جييء اخلملف يف وجوبه يف الباضاااااااااعة واملتملمحة إذا أوجبنا يفقال الرافعي: 

 . ن الهبط كما تقدم يف املوضحةكاإميعين عند    .(4)يفيف سالر البدن  حيها القصال يف ام
على الصااااااااااااااحيح يف وجوباه قطع   يف وجوباه يف قطع فلقاة من الع ز وجهاان تفريعااً و 
 .(6)(5)مجيعه

  

 
 (. ٢١٢/ ٠١(، العزيز للرافعي: ) ١84/ 3املهذب للشريازي: )   (1)
 (. ٢١٢/ ١٠العزيز: ) (  2)
 (. ١8٩/ 6الوسيط: ) (  3)
 (. ٢١3/ ١٠العزيز: ) (  4)
 (.١٠/٢١١فعي: )لرال، العزيز  (١١8/ ٧(، التهذيب للبغوي: )٢8٩/ 6( الوسيط للغزايل: )5)
(، روضة ١١8/ ٧لنووي. التهذيب: ) البعض، كما حكاه البغوي وا  ب وجوب القصاص يف( املذه6)

 (. ٩/٢88الطالبني: ) 
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وجااب   ،جبلااده  اً ى املقطوع متعلقااوبق  ،من بخر كاااليااد  عهااااااااااااااواً   قطع إنسااااااااااااااااانٌ   ولو
ا إذ  مث  ،بعض الكوع  و  أييت فيااه اخلملف املتقاادم يف قطع  ،أو كمااال الااديااة  ،القصااااااااااااااااال

قطعت يد اجلان حني انتهي القطع إىل تلك اجللدة حصااال ا قتصاااال ويراجع اجلان أهل  
 .(1)اخلربة يف تلك اجللدة ويفعل األصلح من الرت  والقطع

  

 
 (. ٩/١83(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢١3العزيز للرافعي: )  (1)
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إ  يف الساااااان على  ،لعدم انهااااااباطه ؛فصللللل: ال قصللللا  يف كسللللر الع ا 
 .(2)فيه(1) خملف أييت

قطع اليد يف العهاد وكسار ع مه  وأ  ،وكسار ع مه  ،فلو قطع عهاواً من غ  مفصال
  ،كان للم ين عليه أن يقطع أقرب مفصااااااااااااال إىل موضاااااااااااااع القطع وهو املرفق يف هذا املاال 

وحكومتاان أحادمهاا   ،وهو دياة الياد  ،إىل املاال  يعادلو   ولاه أن يعفو  ،وأيخاذ حكوماة البااقي
 .(3)للساعد وأخر  ملا بقي من العهد
وأيخذ للهشاااام ما بني أرش   ،املوضااااحة يقتص يفأن  فله ولو أوضااااح رأسااااه وهشاااامها

 .(4)وضحة وا امشة وهو مخس من امبلامل
لة فله أن يقتص يف املوضاااااااحة وأيخذ ما بني أرش املوضاااااااحة واملنقّ  ولو أوضاااااااح ونقل

 .(5)وهو عشر من امبل
فله أن يوضااااااااااح وأيخذ ما بني أرش املوضااااااااااحة واملأمومة وهو مثانية   ولو أوضااااااااااح وأمّ 

 .(6)لو من امبلوعشرون وي
  

 
 /أ(. ١6٧( هناية اللوحة ) ١)
 .(١٠/٢١4(، العزيز للرافعي: )3/١8٠ي: ) للشرياز املهذب  (،  ٧/35١( األم للشافعي: ) ٢)
 املصادر السابقة. (  3)
 (. ٢٩٠/ 6ايل: ) (، الوسيط للغز ١٩5/ ١6(، هناية املطلب للجويين: ) ٢١5( التنبيه للشريازي: )4)

 (.١٠/٢١4، العزيز للرافعي: )( ٢٩٠/ 6الوسيط للغزايل: )  (5)
 (. ٢٩٠/ 6للغزايل: )   (، الوسيط١٩٠/ ١6لجويين: )(، هناية املطلب ل٧/35٢ي: ) األم للشافع  (6)
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فياه    فهال لاه ذلاك  ،ويقطع من الكوع  ،أن يرت  القطع من املرفقعلياه ولو أراد اجملين  
 .(2)(1)وابن الصباغ ،وبه أجاب الفوران ،أحدمها:   :وجهان

 .(4)حهومجاعة يقتهي ترجي (3)وكملم الرواين
 .(7)(6)وصححه الب وي وبه أجاب صاحب املهّذب  ، (5)نعمهما: يواثن

و  يفقال الرافعي: ،  مل اّكن  ،مث أراد القطع من املرفق  ،فعلى األول لو قطع من الكوع
  ،فاااقتص اجملين عليااه من الكوع   ،ن املرفقمان قااد قطع  أييت فيااه الوجهااان فيمااا إذا كااان اجلاا

 
بد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن جعفر أبو نصر ابن الصباغ البغدادي الفقيه ( هو: ع١)

وجوه، أخذ عن أيب الطيب الطربي وويل لعراق، من أكابر أصحاب الي املذهب، وفقيه االشافعي، قاض
 محه هللا.ه، ر 4٧٧ة  وغريه، تويف سن  بعد أيب إسحاق وصنف الشامل  النظامية

 (. ١/٢5١(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة: ) 464بن كثري: )طبقات الشافعيني ال
(2)   ( للجويين:  املطلب  ال٢٢١/ ١6هناية   ،)( للعمراين:  لل١١/3٧٧بيان  الطالبني  روضة  نووي: (، 
(٩/١84 .) 
اضي أحد اكابر اسن القالطربي، أبو احمل  ل بن أمحد بن حممد الروياين( هو: عبد الواحد بن إمساعي 3)

الشافع له الفقهاء  السلفي،  الطاهر  أبو  عنه:  وروى  مدة،  ببخارى  وتفقه  أبيه وجده،  على  تفقه  ية، 
 ه، رمحه هللا. 5٠١عيلية سنة ية، وغريها، قتلته اإلمسا ذهب، الفروق، احللمصنفات منها: حبر امل 

 (. ١/٢٩4ة: ) قاضي شهب  ت الشافعية البن (، طبقا١٩3/ ٧البن السبكي: )طبقات الشافعية 
 (. ٩/١84(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢١5(، العزيز للرافعي: ) ١١/3٧٧اين: ) البيان للعمر   (4)
قال املطيعي: "وله أن يقتص كوع ُمكَِّن يف األصح"، و نووي: "فلو طلب ال( وهو املذهب، قال ال5)

(، تكملة ٢٧4املنهاج: )اجلناية.  ع مفصل داخل يف  كومة يف الباقي؛ ألن اجلمييف الكوع ويأخذ احل
 (. 4١8/ ١8ع: ) اجملمو 

سني، أحد ( هو: احلسني بن مسعود الفراء الشيخ أبو حممد البغوي الشافعي، تفقه على القاضي احل6)
ب، روى عنه أبو الفقه صاحب معامل التنزيل وشرح السنة والتهذيذهب يف التفسري واحلديث و أئمة امل 

 ه، رمحه هللا. 5١6ويف سنة لعطاري، تئي وأبو منصور االفتوح الطا
 (. 548(، طبقات الشافعيني البن كثري: ) 68/ ٧ات الشافعية البن السبكي: )طبق
(7)   ( للشريازي:  للبغوي١34/ 3املهذب  التهذيب   ،)( الطالبني ٧/١٠6:  روضة  للنووي:   (، 
(٩/١84 .) 
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 .(1)يفأيهاً وليس له حكومة الساعد 
أصااااااااحهما    :فهل له حكومة الساااااااااعد  فيه وجهان  ،وعلى الاان إذا قطع من الكوع

 .(2)نعم
 .(3)وانفرد ال زايل بذكر خملف فيها ،وأما حكومة بقية العهد فت ب

وإن أراد ا قتصاااار على   ،منه نصاااابع مل اكو  خملف أن املساااتحق لو أراد لقط األ
 .(4)فالقياس أنه على الوجهني اآلتيني ،أصبع واحدة

 ،الساااااعد)قطع من الكوع وأخذ حكومة نصااااف  ولو قطع يده من نصااااف الساااااعد
 .(5)فلو فعل مث أراد القطع مل اكن ولو أراد أن يلقط أصابعه مل اكن منه

 .(6)يفساعدلاحكومة نصف  وليس له حكومة الكف ولهيفقال الب وي: 
 .(7)يفوجييء فيه اخلملفيفقال الرافعي: 

 .(8)ف الساعدوحكومة لنص ،فله دية ،اجملين عليه عن القصال اولو عف
وهل جيب مع  ،وله التقاط األصااااااااابع  ،مل يقطع منه  ولو قطع يده من نصااااااااف الكف

جهاان  الكف أو يادخال يف قطعهاا كماا يادخال يف الادياة  فياه و   (9)(هاا حكوماة نصاااااااااااااافعقط
 .(10)أصحهما: أو ما :أيتيان

 
 (. ٢١5/ ١٠العزيز: )   (1)
 (. ١84/ ٩لطالبني للنووي: )(، روضة ا١٠/٢١5العزيز: )(،  ١٠8/ ٧التهذيب للبغوي: )  (2)
 (.١٠/٢١6(، العزيز للرافعي: )٢٩٠/ 6الوسيط للغزايل: )  (3)
 (. ١84/ ٩للنووي: ) (، روضة الطالبني٢٩٠/ 6( الوسيط للغزايل: )4)
 (. ٩/١85(، روضة الطالبني للنووي: )٠١/٢١6( العزيز للرافعي: )5)

 (. ١٠٧/ ٧التهذيب: )(  6)
 (. ٢١6/ ١٠يز: ) ( العز ٧)
 (.٩/١85(، روضة الطالبني للنووي: ) ٢١6/ ١٠رافعي: ) (، العزيز لل١٠6/ ٧ب للبغوي: )( التهذي8)
 ساقط يف )ز(.  قوسني بني ال   ( ما ٩)
 (.٩/١85(، روضة الطالبني للنووي: )٢١6/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ٧/١٠6بغوي: ) ( التهذيب لل١٠)
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 (1)رمو  غُ   ،زرفلو فعال عُ  ،مل يكن لاه أن يلتقط أصاااااااااااااااابعاه  ولو قطع ياده من الكوع
وهل له أن يعود ويقطع من  ،من اجلان كما لو قطع مساااااااتحق قصاااااااال النفس طرفاً   ،عليه

 .(2)أصحهما: نعم :  فيه وجهان الكوع
 يِ يدَ   قصااااااااال    قع مسااااااااتحلو قطكما    ،مل جيب ولو عفا عن الكف وطلب حكومته

 .(4) ستيفاله ما يقابلها ؛وطلب الدية مل جيب (3) اجلان مث عفا عنه
ن منه على املذهب سواء مكّ اااااااااااُ مل ي  فأراد أن يقطع من الكوع  ولو قطع يده من املرفق

بل لو أراد أن يقتصااااار  ،طلب أرش السااااااعد أم  ؛ للعدول عن حمل اجلناية مع القدرة عليه
 .(5)جيب صبع واحدة ملعلى قطع أ

  

 
 لى مالزمة ومالزة. والراء وامليم أصل صحيح يدل ع: الغني  لغةً   م ( الُغرْ ١)

 ويف االصطالح هو: ما يلزم أداؤه من املال بسبب جناية أو غريها. 
(، التعريفات الفقهية للربكيت: 4١٩/ 4)  (، مقاييس اللغة البن فارس:١٢٩/ 8زهري: )هتذيب اللغة لأل

(١5٧ .) 
 (.٩/١84(، روضة الطالبني للنووي: ) ٢١4/ ١٠: ) افعي(، العزيز للر 5١٠/ ٧التهذيب للبغوي: )(  2)
 /ب(. ١6٧( هناية اللوحة ) 3)
 (. ٩/١84(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢١4( العزيز للرافعي: )4)
 (. ٢١5/ ١٠(، العزيز للرافعي: )٧/١٠٧لبغوي: ) (، التهذيب ل١84/ 3( املهذب للشريازي: ) 5)
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ولو أراد بعاااد ذلاااك أن يقطع من ،  وقطع من الكوع عزر و  غرم علياااه  ولو خاااالف
 .(2)وجعله الب وي على وجهني .(1)يفبمل جيُ يف قال اممام: ،املرفق

 .(3)يفنيو بد من التسوية بني الصورتيفقال الرافعي: 
نه ألمة السااااااااعد؛ قال اممام: وعندي له حكو  ،بجيُ ولو طلب حكومة السااااااااعد مل 

 .(4)يفرد حبكومة خبملف الكف
 نقال أهل اخلربة اكن أ  (5)[إن اقتص منه  كفه حش انتهى إىل املفصااااااااال  ولو شاااااااااقّ 

 .(6)يفعل به ماله سواء قطع من املفصل أو مل يقطع
  

 
 (.٢٢١/ ١6هناية املطلب: )(  1)
 (. ٠٧١/ ٧)( التهذيب:  ٢)
 (. ٢١5/ ١٠العزيز: ) (  3)
(، ٧/١٠6اإلمام فقال: "ال نثبتها له". التهذيب للبغوي: )   ب أن القائل هو البغوي، أما الصوا  (4)

 (.٩/١84(، روضة الطالبني: ) ١5٢/ ١٠. وانظر: العزيز للرافعي: ) (٢٢١/ ١6)   للجويين هناية املطلب  
 : فإن، واملثبت هو الصحيح. يف النسختني(  5)
لل(  6) ) رافعيالعزيز   :٢١٧/ ١٠ ( للنووي:  الطالبني  روضة  للدمريي: ٩/١85(،  الوهاج  النجم   ،)
(8/3٩٢ .) 
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ومها    ، مذهاب كاألطراف  (1)هاااااااااااامنانومها يُ   فصلللللللللل: يف املنافع واملعاين
وقد ترد اجلناية على غ    ،تبعية حملا ان على وجه الاتوإمنا يفو   ،مباشااااااااااااارهتما  لتفويت اكن

 .(3)من حمل اجلناية عليها (2)حما ا فتفوت هي  لسراية
فالنص وجوب القصاااااااال يف الهاااااااوء كما يف  فلو أوضاااااااح رأساااااااه فذهب ضاااااااوء عينه

 .(4)املوضحة
و أ  (5)(فتآكل)أو إىل أصااااااابع أخر   ونص فيما لو قطع أصااااااابعه فسااااااار  إىل الكف 

 .(6)جيب يف حمل السرايةصال   لقأن ا ،لَّ شُ 
وباه قاال اجلمهور: تقرير  :أصااااااااااااااحهاا :على طرق  (7)(فيهماا)واختلف األصااااااااااااااحااب  

 .النصني
 .(9)وخترجيا كما تقدم أول الكتاب  نقملً )أن فيهما قولني  :(8)(واثنيهما)

ألول وجعل مساااااااااألة الهاااااااااوء على  ختريج قول من نصاااااااااه الاان إىل نصاااااااااه ا  :والاالو

 
 الشيء يف شيء حيويه. لضاد وامليم والنون أصل صحيح، وهو جعل  لغًة: ا  ( الضمان ١)

اية من قصاص على اجلن  ما يرتتبقصد به هنا  رد مثل اهلالك أو قيمته. ويويف االصطالح: عبارة عن 
 (. ١34(، التعريفات الفقهية للربكيت: )3٧٢/ 3للغة البن فارس: )أو دية. مقاييس ا

 هو اسم واملصدر الفعل سرى. لغًة: ُسَرى الليل، و   ( السراية٢)
ع كفه فسرى إىل ملوت، وقطدث منه اأمله حىت ح  اجلرح إىل النفس معناه دام   ويف االصطالح: سرى 

 أثر اجلرح إىل الساعد.   ساعده أي تعدى 
 (. ٢6١/ 38(، تاج العروس للزبيدي: ) ١/٢5٧املصباح املنري للفيومي: ) 

 (. ١86/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/386)(، العزيز للرافعي: ٢٩٠/ 6يط للغزايل: )( الوس3)
 (. ٩/١86ة الطالبني للنووي: ) (، روض٢١٧/  ١٠ي: ) عزيز للرافع(، ال 6/55األم للشافعي: ) (  4)
 يف )ز( بتآكل.(  5)
 . (٢١٧/  ١٠(، العزيز للرافعي: ) ١63(، اإلقناع للشربيين: ) 6/6١األم للشافعي: ) (  6)
 يف )ز(: فيها.(  7)
 ها. يف )ز(: وثاني(  8)
 ب(. ١58/ ٩)ل خمطوط اجلواهر البحرية نسخة املتحف:  (  9)
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 .(2)جيب يف السراية إىل األجسامالقصال    نوالقطع   (1)(ولنيق
فهل يلحق به غ ه من   ،فإن قلنا  لصاااحيح فأوجبنا القصاااال يف الهاااوء يف الساااراية

 .(3)و  قصال يف السراية إىل غ ه، أصحها:   املعان  فيه أوجه:
أذنه سااااه أو  في ب القصااااال فيه إذا ضاااارب رأ  ،واثنيها: يلحق به الساااامع دون غ ه

 .(4)هعفذهب مس
 .(5)واثلاها: أنه يلتحق هبما الكملم في ب القصال فيه  لسراية

 .(6) ورابعها: يلحق هبا البطش دون غ ه
فااإذا جين على رأساااااااااااااااه فزال عقلااه وجااب    ،أيهااااااااااااااااً وخااامسااااااااااااااهااا: إحلاااق العقاال هبااا  

 .(7)القصال
طش والشااام  يف البيرتجح  ويشااابه أن  ، واألقرب يف العقل منع القصااااليفقال الرافعي: 

اقتص مناه يف  ، يهاااااااااااااااحفاإذا أذهاب ضااااااااااااااوء العني   ،أيهاااااااااااااااً ويف معنااهاا الاذوق ، وب وجال
وفيه شاااايء أييت يف   ،أيهاااااً حصاااال القصااااال فيه  ،فإذا ذهب ضااااوء عني اجلان  ،املوضااااحة

  (9) ، تهقَ دَ من حَ (8) اةمن تقريب حديدة حممّ   ،وإن مل يذهبه أذهب ما اكن إذهابه به  ،الفرع

 
 ساقط يف )ز(.سني  ما بني القو (  1)
 (.١٠/٢١٧(، العزيز للرافعي: )١١٩/ ٧بغوي: )(، التهذيب لل٢٩٠/ 6للغزايل: )الوسيط (  2)
 (. ٢١٧/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ١8١/ 3املهذب للشريازي: ) (  3)
(4  ) ( للجويين:  املطلب  )(٢٠8/ ١6هناية  للغزايل:  الوسيط  لل٢٩٠/6،  الطالبني  روضة  نووي: (، 
(٩/١86 .) 
) اهناية  (  5) للجويين:  الع٢٠8/ ١6ملطلب  للرافعي(،  روضة  ٢١8/ ١٠):  زيز  للنووي: (،  الطالبني 
(٩/١86 .) 
 املصادر السابقة.   (6)
 ( املصادر نفسها. ٧)
 /أ(. ١68( هناية اللوحة ) 8)
 حد، وهو الشيء حييط بشيء.لغًة: احلاء والدال والقاف أصل وا احلدقة(  9)

= 
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 .(2)ايفوحنوه فيه (1)ركافو   طرح أو
و  يقابل ا شاااام   ،ا يزيلهمنه يف الهااااوء مب اقتص    ولو هشاااام رأسااااه فذهب ضااااوء عينه

 .(3)  شم
 فوجهان: وهي حبيو تزيل الهوء غالباً  ولو لطمه فذهب ضوء عينه

فإن ذهب الهااااااااااااوء حصاااااااااااال   ،أنه يلطم مال تلك اللطمة :ويرو  عن النص  أحدمها
  ويقصاااااااد  للطمة اساااااااتيفاءيفدي:  ملاور ال قا  .(5)(4)ملعاجلةوإن مل يذهب أزيل    ،القصاااااااال

 .(7)وجزم به بعههم .(6)يفضوء العني   القصال يف اللطمة
 .(9)وصححه الب وي ،(8)واثنيهما: أنه   يقتص  للطمة

فلو قطع  :يف عدم وجوب القصااال يف األجسااام  لسااراية أيهاااً  وإن قلنا  لصااحيح
ب يف وجي  ،  يف امصاااابعل إمل جيب القصاااااطت  سااااقف  ،فساااار  القطع إىل الكف  ،صاااابعهإ

 ،أيهااااااااااااً صااااااااااابع فسااااااااااار  إىل كف اجلان فلو اقتص منه يف ام  ،الباقي أربعة أعشاااااااااااار الدية

 
 جملتمع، وجتمع على ِحداق.د العني ايف االصطالح: هي سواو 

 (. 33/ ٢(، مقاييس اللغة البن فارس: )4/١456حاح للجوهري: ) الص
 ع الطيب. هو: نبات أبيض، وأحد أنوا   الكافور (  1)

 ( للجوهري:  ال٢/8٠8الصحاح  مقاييس   ،) ( فارس:  البن  العروس تا (،  5/١٩١لغة  ج 
 (. 4١/5٩للزبيدي:)

 (. ٢١8/ ١٠( العزيز: ) ٢)
 (. ٢١٩/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ٧/٩4(، التهذيب للبغوي: ) ١٩5/ 3ذب للشريازي: ) امله(  3)
 (. 3/١٩5(، املهذب للشريازي: ) 6/55األم للشافعي: ) (  4)
 (. 8/3٩3ج للدمريي: )(، النجم الوها ٢٧4املذهب. املنهاج للنووي: )  وهو(  5)
 (.٢١٧/ ١٢اوي الكبري: ) احل(  6)
(، حتفة احملتاج البن 46/ 4بداية احملتاج البن قاضي شهبة: ) ي: الوجه األول، وهو املذهب.  أ (  7)

 (. 4١٩/ 8حجر: ) 
 (. ١8٧/ ٩البني للنووي: )(، روضة الط ٩5/ ٧(، التهذيب للبغوي: )88٢/ 6الوسيط للغزايل: )(  8)
 (. ٩5/ ٧التهذيب: )(  9)
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 .(1)فعلى اجلان دية  قي اليد ،فاملنصول أن السراية   تقطع قصاصاً 
فاقتص اجملين عليه يف   ،وشاااااعر رأساااااه  ،على أنه إذا أوضاااااحه فذهب ضاااااوء عينه ونصَّ 

ولو مل يذهب   ،حقه مساااااتوفياً رأساااااه أنه يكون   ان وشاااااعرُ اجل عني  فذهب ضاااااوءُ   ،وضاااااحةامل
 .(2)فعليه دية البصر وحكومة الشعر ،ونبت شعره اجلان ضوء

 :(3)وفيهما طريقان ،صه يف الشعرفنصه يف الكف خمالف لن
وجعل وقوع القصااااااااااال  ،: ختريج قولني من نصااااااااااه الاان إىل مسااااااااااألة الكفأحدمها

واختلف هؤ ء يف وقوع ذهاب الهااوء والشااعر  ع،  هما: املنأصااحيها على قولني: ف  ية لساارا
القطع    (4) (:واثنيهما) ،قو ن أحدمها: يف وقوعه قصااصااً   فأما الهاوء ففيه طريقان: قصااصااً 

 .(5) وأما الشعر ففيه طريقان على العكس، بوقوعه قصاصاً 
هااوء يقع ال والسااراية إىل صاااً قصاااقع  تالقطع  ن السااراية إىل الكف     :الطريق الاان

 .(6)قصاصاً 
وقيل:   ،(7): فمنهم من قال: مل يذكره الشاافعي وهو من عند املزنواختلفوا يف الشاعر

 .(8) ا يف القصال أراد به شعر املوضحة فإنه يقع اتبعاً 

 
 . (١8٧/ ٩وضة الطالبني للنووي: )(، ر ٢١٩/ ٠١العزيز للرافعي: )   (، 6/5٧للشافعي: ) ( األم  ١)
 (. ١8٧/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )٢١٩/ ١٠(، العزيز للرافعي: )348( خمتصر املزين: )٢)
ال3) قال  تقع قصاصاً (  السراية ال  أن  "املذهب  الطالبني: نووي:  الشعر". روضة  الكف وال يف   يف 
(٩/١8٧ .) 
 يف )ز(: الثاين. (  4)
 (. ١٠/١٩٢(، العزيز للرافعي: ) ٩/١8٧لنووي: )( روضة الطالبني ل5)
 (. ٢١٩/ ١٠العزيز: ) (  6)
بو إبراهيم املزين الشافعي، ( هو: إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن إسحاق اإلمام اجلليل أ٧)

قال الشافعي   ن خزمية والطحاويروى عنه ابفعي وناصر املذهب، َصنَّف خمتصره يف املذهب،  تلميذ الشا
 ه، رمحه هللا.٢64ره الشيطان لغلبه، وتويف سنة ه: لو ناظ يف وصف

 (. ٩3/ ٢(، طبقات الشافعية البن السبكي: )٢85/ ٢هتذيب األمساء واللغات للنووي: )
 (. ١١/56١(، البيان للعمراين: ) ٢١٩/ ١٠: )(، العزيز للرافعي3١8( خمتصر املزين: )8)
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 إذا زال  قصااااااصااااااً  يقع و  وأما شاااااعر ما حول املوضاااااحة إذا زال فت ب فيه احلكومة
إذ   خملف يف أنه لو  شااار متعيط شاااعره ففعل معه مال ذلك مل   ،وضاااحةلقصاااال يف امل 

وكذا حكم كل جناية عمد   توجب ، ما احلكومة والتعزيروعلى كل منه  يكن قصااااااااااااصااااااااااااً 
  ،( 1) لومة الواجبتني فيهما أقوال التقاوجيب يف األرش أو احلك  ،إذا قوبلت مبالها  قصااااصااااً 

 .(2)إذا كانت شبه عمد فمل جييء فيها أما
وقوع القصااااااااااااااال يف السااااااااااااااراياة إىل  ومنهم من جعال وقوع القصااااااااااااااال فياه من  ب 

 .(4)وذلك إفساد املنابت (3)اللطالف
يف   اً قصااااااااصااااااا  قعيف الشاااااااعر وت يف الكف و  قصااااااااصااااااااً  واملذهب أن الساااااااراية   تقع

 .(5)الهوء
 اقتص ومل يساااارِ   (7)(ولو)، فله دية اليد  (6) اجملين عليه عن قصااااال األصاااابع  اولو عف

دية  )فله أربعة أمخاس   أو سااااار  وقلنا   يقع قصااااااصااااااً   ،تلك امصااااابع (8)القطع إىل  غ [

 
 .مناصفة بني الطرفني  التقاّص هو: أن يصبح القصاص (  1)

 (. ٧/٧6العرب البن منظور: ) (، لسان  8/٢١٠للغة لألزهري: ) هتذيب ا
(٢( للماوردي:  الكبري  احلاوي   )١٢/١٧٢( للبغوي:  التهذيب  العزي١١٩/ ٧(،  للرافعي: (،  ز 
(٢٢٠/ ١٠ .) 
 لسمع والبصر وحنومها. مثل امنافع األعضاء اخلفية اليت ال جرم هلا، ( اللطائف: هي 3)

 (. ٢4/364اج العروس للزبيدي: )(، ت٩/3١6العرب البن منظور: ) لسان  
(4)  ( للماوردي:  الكبري  )١٧٢/ ١٢احلاوي  للغزايل:  الوسيط  للبغوي: ٢٩١/6(،  التهذيب   ،)
 (. ٢6٠/ 5ربيين: )(. مغين احملتاج للش٢٢٠/ ١٠ز للرافعي: ) (، العزي٧/١١٩)
 (. 48٧/ ١5الرفعة: ) (، كفاية النبيه البن  ٩/١8٧وي: )روضة الطالبني للنو   (5)
 /ب(. ١68اللوحة ) ( هناية  6)

 وإن. يف )ز(:  (  7)
 ساقط يف )ط(. (  8)
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 .(2) ديتهااألربع الذاهبة  لسراية وتدخل حكومة ما يليها من الكف يف (1)(األصابع
مث ما جيب من الدية ،  يف قصاااااااااال امصااااااااابع وجهان أيتيان  لكفا سمخُ ويف دخول  
وللم ين  ،  ه وجهان أصااحهما: أو ما  في(3)يف مال اجلان أو على العاقلة  هل جيب م ل اً 

 .(4)قصاصاً  ية   تقععليه املطالبة  لدية عقب قطع امصبع على ال اهر: أن السرا
ه يف احلال   يطالب  لدية  ؤ لو أوضاحه فلم يذهب ضاو   املوضاحة املذهبة للهاوءيفو 

 .(5)بل ينت ر  فعله يسري إليه فيحصل القصال
السااااراية   (6)فقطع الويل أصاااابع اجلان ينت ر[ قطع أصاااابعه فساااار  إىل النفس  وكذا لو

 .(7)ب و  يطالب  لدية يف احلال هذا ما ذكره األصحا
ة األوىل فيما إذا قطع يده من الكوع فقطع اجملين  زايل ففرضااااااااا الصااااااااور وال وأما اممام 

عليه إصبع اجلان فسر  إىل الكف وذكرا فيها قولني وهذا الالف ما صوره األصحاب فإن 
واليد هنا  ليسااااااات  ،وليس قطع امصااااااابع مساااااااتحقاً   ،قطعاً اليد هنا مساااااااتحقة ا ساااااااتيفاء  

 
 يف )ز(: الدية لألصابع. (  1)
 (، أسىن١8٧/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: ) ٢٢٠/ ١٠(، العزيز للرافعي: )١١٠/ ٧التهذيب: )(  2)

 (. ٢5/ 4املطالب لزكريا األنصاري: )
 : إذا أديت ديته.لُت الرجلوهو الدية، يقال: عققلة لغًة: مأخوذة من العقل  العا  (3)

ح: العاقلة هم العصبات سوى الوالدين من اآلباء واملولودين من األبناء كاإلخوة وبنيهم ويف االصطال
 يهم، وأعمام اآلباء واألجداد وبنيهم.واألعمام وبن

 (، احلاوي الكبري ١٩6حلية الفقهاء البن فارس: )  (، ٢43لزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي لألزهري: )ا
 (. 344/ ١٢: )للماوردي

 (. ٩/١88(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢٢٠عي: )العزيز للراف(  4)
(5)  ( للرافعي:  للنوو ١٠/٢٢٠العزيز  الطالبني  روضة   ،)( الرفعة: (، كفاية  ١88/ ٩ي:  البن  النبيه 
(١5 /486 .) 
 عقوفتني ساقط يف )ط(.ما بني امل (  6)
(7)  ( للرافعي:  الطالبني١٠/٢٢٠العزيز  روضة  للنووي: (،  البن  ١88/ ٩)    النبيه  الرفعة: (، كفاية 
(١5 /486 .) 
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على أن   (2)(مبنيني)هنا    قو نكون الأن ي  شاااااابهيو يفل الرافعي:  قا  .(1)مسااااااتحقة ا سااااااتيفاء
 .(3)يف السراية هل توجب القصال

  (5) قر مها و  ،وإن كانت سااراية القصااال غ  مهاامونة وقوعه قصاااصاااً   (4)(وصااححا)
،  ان بسااوط خفيف فمات أو قتله خطأ من اخلملف فيما إذا ضاارب مسااتحق القصااال اجل

 .(6)قتلهمن هو عليه ف قصالملستحق لل اجملنون اأو  وكذا اخلملف لو ضرب الصى
 .(8)وقوعه قصاصاً  (7)واألصح عند املتويل

فينتقال احلق إىل الادياة وباب علياه الادية  .  (9)وعناد الب وي وغ ه أناه ليس بقصااااااااااااااال
وتكون أن عمااااادمهاااااا    لل اااااان  اخلملف يف  ينبين على  عااااااقلتاااااه   أو على  أو علياااااه  عماااااد 

 .(10) خطأ
فيما إذا وجب قصااااااااال الطرف لصااااااااى أو جمنون فويب على  أيهاااااااااً خلملف اري وجي

 
(، 43٩طاين: ) (، البسيط للغزايل، حتقيق د. عبد الرمحن القح١6/٢٠٧هناية املطلب للجويين: )   (1)

 (. ٢٢٠/ ١٠ز للرافعي: ) العزي
 ( يف )ط(: مبنيان. ٢)
 (. ٢٢٠/ ١٠( العزيز: ) 3)
 : اإلمام والغزايل. ( أي4)
 ا. ( يف )ز(: وقررنامه5)
(، 44١)   (، البسيط للغزايل، حتقيق د. عبد الرمحن القحطاين: ١6/٢١٢اية املطلب للجويين: ) ( هن6)

 (. ٢٢١/ ١٠العزيز للرافعي: ) 
عبد  ٧) هو:  بن(  مأمون  بن  ا  الرمحن  أيب سعيد  بن  أبو سعد  الشيخ  إبراهيم  بن  الفقيه علي  ملتويل 

الفوراين، وروى عنه مجاعة ضي حسني و ب التتمة أحد أصحاب الوجوه، أخذ عن القاالشافعي، صاح 
 ه، رمحه هللا.4٧8س بالنظامية بعد الشيخ أيب إسحاق الشريازي، تويف  ودرّ 

  (. 463فعيني البن كثري: )(، طبقات الشا١٠6/ 5طبقات الشافعية البن السبكي: )
 (. ٢38حتقيق فيصل العصيمي: ) ( تتمة اإلبانة،  8)
 (. 4٠٠/ ١١(، البيان للعمراين: ) ٧/٧٧للبغوي: ) (، التهذيب  ٢١٧( التنبيه للشريازي: )٩)
 (.١٠/٢٢٠(، العزيز للرافعي: )١١/4٠٠(، البيان للعمراين: ) ٧٧/ ٧للبغوي: )( التهذيب ١٠)
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 .(1)حلقه  مستوفياً القاطع فقطع طرفه هل يكون 
  ،أو اجملنون   ،أماا لو أخرج ياده للصااااااااااااااى  ،وحملاه إذا مل يوجاد مناه متكنييفقاال الرافعي:  

 .(2)يفويكون قطعه هدراً  ،قطعاً  مستوفياً مل يكن  ،حش قطع
  

 
 (. ٠٠4/ ١١(، البيان للعمراين: ) ٧/٧٧(، التهذيب للبغوي: ) ٢١٧نبيه للشريازي: )ت( ال١)
 (. ٢٢١/ ١٠العزيز: ) (  2)
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وهو  ا  يف الطر عتربة يف وجوب القصللللللللللة املفصللللللللللل: يف املماثل
وإمناا يعترب   ،وليس كال تفااوت فيهاا يؤير يف عادم وجوب القصااااااااااااااال  ،كاالكفااءة يف النفس

 :التفاوت يف أمور

 التفاوت يف احملل والقدر  :أحدها
 ،والعني ،واألذن ،وكذا يف الرجل  ،و لعكس  ،اليمىن  ليسااااااااااااار  فمل تقطع  :أما ا ل

و    ،و  الشااااافة العليا  لسااااافلى،  و   لعكس ، ألسااااافل جلفن األعلىطع او  يق  ،واملنخر
  ،وكذا  قيها   ،وعكسه  ، لوسطى  (2)(1) كاملسبحة  ،وكذا   يقطع أصبع  صبع  ، لعكس

  إذا ة أخر زالدة بزالدأصاااااااااابع و   ،و  من غ ها ،و  أمنلة  منلة أخر  من تلك األصاااااااااابع
جااااااناااااب امهباااااام  ،اختلف حملهماااااا إحااااادامهاااااا يف  جااااااناااااب   ،(3) ن كاااااانااااات  واألخر  يف 

 .)5((4)اخلنصر
  

 
ألنه يشار هبا إىل التوحيد،   بذلك؛اليت تلي اإلهبام مسيت    ي: اإلصبع( الـُمسبَِّحة بكسر الباء وه١)

 ب يف املخاصمة. يشريون هبا إىل الس   فهي مسبحة منزهة، ويقال هلا السبابة؛ ألهنم كانوا
العرو  )تاج  للزبيدي:  حترير  454/ 6س   ،)( للنووي:  التنبيه  للربكيت: 6٩ألفاظ  الفقهية  التعريفات   ،)

(٢٠3 .) 
 أ(. /١6٩وحة ) هناية الل (  2)
 اه، أهبم األمر أي اشتبه وال يُعرف وجهه، واجلمع أباهيم. الشتب( اإلهبام لغًة: ا3)
 م أو اليد. صبع الكربى من القد ويف االصطالح: هي األ  

 (. ١6(، التعريفات الفقهية للربكيت: )١8٧5/ 5: ) (، الصحاح للجوهري6٢/ 4دي: )العني للفراهي
 مع خناصر. واجل  رها وهي: األصبع الصغرى،الصاد وكس ( اخلِْنصر بكسر اخلاء، وفتح 4)

 (. ٩٠(، التعريفات الفقهية للربكيت: ) ١١/٢٢٩تاج العروس للزبيدي: ) 
 (. ٢٢١/ ٠١(، ، العزيز للرافعي: ) 6/٢٩٢(، الوسيط للغزايل: ) 6/55( األم للشافعي: ) 5)
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  ؤير يف   ي ،والطول والقصاااااااااار ،يف الصاااااااااا ر والكرب: يف احل مفالتفاوت   :وأما القدر
ففي أتي ه    ،والسااااااااان الزالدتني  ،وأما األعهااااااااااء الزالدة كاألصااااااااابع  .(1)ةألصااااااااالياألعهااااااااااء ا

 :(3)[وجهان  (2)(فيهما)
 .(4)أنه يؤير :أظهرمها

أير   ،فاإن أير فيهاا  ،مباا إذا مل يؤير تفااوت احل م يف احلكوماة  وخصااااااااااااااصااااااااااااااهماا امماام
 .(5)قطعاً 

 .(6)يفامصبع نهما يفوسكت ع ،ومنهم من خصصهما  لسنيفقال الرافعي: 
 .(7)اليد الشملء   تقطع  ليد الشملء أن :حاقيب إسوعن أ
الزالدة فإن قلنا التفاوت يف احل م انع القصاااااااال فإن كانت رد يف امصااااااابع  وهو يطّ 

اقتص وأخااذ من اجلااان   مل يقتص منااه وإن كاااناات زالاادة اجملين عليااه أكرب  زالاادة اجلااان أكرب
 .(8)حكومة بقدر النقصان

   يؤير بعد  ،وساااااالر الصااااافات  ،ا ختملف يف اللون  نأيف :مكى الرافعي عن امماحو 
 ،أن ما ذكرانه من اخلملف يف احل ميف  :(10)والذي يف النهاية.  (9)يفالتسااااااااااااااوي يف احلكومة

 
 (.١٠/٢٢٢)   للرافعي:   (، العزيز6/٢٩٢(، الوسيط للغزايل: ) ١6/٢١5( هناية املطلب للجويين: ) ١)
 فيها.يف )ز(:  (  2)
  يف )ط(: وجهني.   (3)
 (. ١8٩/ ٩عند النووي أنه ال يؤثر يف األصح. روضة الطالبني: )(  4)
(، ١٠/٢٢٢لعزيز للرافعي: ) (، ا6/٢٩٢الوسيط للغزايل: ) (،  ١6/٢١5طلب للجويين: ) هناية امل(  5)

 (. ٩/١8٩روضة الطالبني للنووي: ) 
 (. ٢٢٢/ ١٠العزيز: )   (6)
 (. ١5/4٠6(، كفاية النبيه البن الرفعة: )3١6/ ١٢للماوردي: ) اوي الكبري  احل(  7)
(8( للرافعي:  العزيز  روضة  ١٠/٢٢3(   ،)( للنووي:  البن١8٩/ ٩الطالبني  النبيه  الرفعة:   (، كفاية 
(١5 /4٠6 .) 
 (. ١٠/٢٢٢(، العزيز للرافعي: ) ١6/٢١6ية املطلب للجويين: )( هنا٩)
 . لب للجويين( أي يف هناية املط١٠)
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مع التفااوت يف   وغ ه من الصاااااااااااااافاات إن كناا نر  إجراءه  ،جيري عناد ا ختملف يف اللون
فاوت خبملف الت  ،مل نره فاللون مب رده   أصااااال له مع التسااااااوي يف احلكومة  إنو  ،مةاحلكو 
 .فيحمل ما رواه الرافعي عليه. (2)(1)يفرميف اجلِ 

ا كما إذ  ،و  شااااااايء له لنقصاااااااان الزالدة ،احملل  إذا مل التلف  وتقطع الزالدة  ألصااااااالية
  ،وطو ا   ،وقلة حركتها  (3)(بهاااااعفها)  وتعرف الزالدة، يحةالصاااااح قطع الشاااااملء عنرضاااااي ب
 .(4)وحنوه ،وميلها عن ا ستواء ،وغل ها  ،وقصرها

ولزالدة اجملين  ،أن زالدة اجلان لو كانت أ   ن كان  ا يملية مفاصاااااااااااال :وعن النص
 .(5)  تقطع هبا ،أو مفصل واحد ،عليه مفصملن

  ،قابل ضااايقة بواساااعة فمل تُ   ،ول والعرضا الطفيعترب يف القصاااال فيه :وأما املوضممحة
 .(7)(6)[بقدرها بل جيب أن يكون  ،و  تقطع بهيقة يف مقابلة واسعة

وحيلق مال ذلك املوضاع من  ،وحنومها  ،(8)أو خشابة  ،فتقاس موضاحة املشا وج خبيط
و  اعتبار بطوله  ،شااااااعر  أيهاااااااً عر وكان على رأس املشاااااا وج  رأس الشاااااااج إن كان عليه شاااااا

ويوضااح    ،لأمل يهااطرب   ؛ويهاابط الشاااج ،رة وحنومهاوالط عليه بسااواد أو محُ  ،فيهما وقصااره

 
 ى اجلسد وعلى ُحسن الصوت، واملراد به هنا هو: اجلسد. م بالكسر يطلق عل( اجلِر ١)

 (. 446/ ١فارس: )  ، مقاييس اللغة البن)5/١885الصحاح للجوهري: ) 
 . ( ١6/٢١6ة املطلب للجويين: )( هناي٢)
 يف )ز(: لضعفها. (  3)
 (.١٠/٢٢3لرافعي: )لالعزيز    (،١١3/ ٧(، التهذيب للبغوي: )٢٩٢/ 6( الوسيط للغزايل: )4)
 (. ٩/١8٩روضة الطالبني للنووي: )   (، 6/٧5لشافعي: ) األم ل(  5)
 يف )ط(: تقديرها. (  6)
 (. 36٢/ ١١)البيان للعمراين:  ،  (١5١/ ١٢حلاوي الكبري للماوردي: ) (، ا348صر املزين: )خمت(  7)
 ( اخلشبة: جتمع على َخَشب وُخُشب وخشبان، وهي ما غلظ من العيدان. 8)

لل ) الصحاح  املن١/١١٩جوهري:  املصباح   ،)( للفيومي:  للزبيدي: 436/ ٢ري  العروس  تاج   ،)
(٢/353 .) 
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 .(1)و  يوضح  لسيف و  حب ر و  خبشبة وإن أوضح بذلك  ،حادة كاملوسى ديدةحب
 .(2)واخلشبة ،دد الرواين يف احل روتر 

ويرفق القاطع ، فشيأاً  أو شيأاً  ،واحدةً  دفعةً من الشق  ،سهل على اجلان يفعل ما هو أمث
  (3)   وقلة ،و  عربة بتفاوت رأسهما يف غل، اجللدة، لأمل يتعداها ؛يف موضع العملمة

 . (4)اللحم وكارته
يف    ،  تقطع مقدار شاااع تني :وقال ،العمقوعن أيب إساااحاق أنه يعترب التسااااوي يف 

 .(5)ومل يقبلوه ،مقابل شع ة واحدة
  فالنص يف األم   رومل يكن على رأس املشااا وج شاااع  ،س الشااااج شاااعرعلى رأوإن كان 

 .(6)وبه أجاب الرافعي ،يتعذر القصال أنه
 .(7)وبه أجاب املاوردي ،وظاهر إطملقه يف املختصر أنه يقتص

  

 
 (. ٢٢3/ ١٠ز للرافعي: ) (، العزي١١/36٢لعمراين: ) (، البيان ل١6/١٩3)   هناية املطلب للجويين:  (1)
 (. ٩/١٩٠(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢٢3لعزيز للرافعي: )ا(  2)
 . /ب(6٩١هناية اللوحة ) (  3)

(، الغاية يف اختصار النهاية للعز ٩/١٩٠روضة الطالبني للنووي: )(، ٢٢4/ ١٠العزيز للرافعي: ) (4)
 (. 3٠٧/ 6)   بن عبد السالم:

 (. ١٠/٢٢4(، العزيز للرافعي: ) ١6/١٩3املطلب للجويين: )  ( هناية5)
ووي: البني للن(، روضة الط١٠/٢٢6(، العزيز للرافعي: )68/ 6( وهو املذهب. األم للشافعي: )6)
(٩/١٩٢ .) 
املز ٧) خمتصر   ) ( ) 348ين:  للماوردي:  الكبري  احلاوي  الرفعة: ١٢/١5١(،  البن  النبيه  (، كفاية 
(١5 /386 .) 
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والاان   ،لفساااد املنبت  ؛ل على ما إذا كان عدم شااعر رأس املشاا وجواكن محل األو 
 ه.ا كان حللق وحنو على ما إذ

 عفرو 
أو قذاله مل   ،(2)مل يوضاااااااح قذاله  ،(1)فلو أوضاااااااح انصااااااايته  ،األول: يراعى فيها احملل

 .(3)يوضح انصيته
وضااح  املساااحة أُ ني يف فإن كانت الرأسااان متساااوي  :وضااح من إنسااان مجيع رأسااهلو أُ و 

و  يكمل من و  يكتفي به   ،وإ  فإن كانت رأس الشااااااااااج أصااااااااا ر فكذلك   ،مجيع رأساااااااااه
  ،بل يؤخذ منه قساااااط ما بقي من األرش إذا وزع على مجيع املوضاااااحة  ،ان القفو  م  بهةاجل

أخذ منه قدر أرش   ،مجيع رأسااااه قدر الالاني من رأس املشاااا وج  يهاااااحفلو كان املسااااتوىف 
 .(4)املوضحة

يكمال ألناه    أرش املوضااااااااااااااحاة؛خاذ مناه مجيع  حيتمال أن يؤ  أناه :(5)وعن ابن أيب هريرة
 .(6)فيما قل منها  وكارة وروده

مث   ،بل قدر ما أوضاااح  ملسااااحة  ،مل يوضاااح مجيع رأساااه ،وإن كان رأس الشااااج أكرب
 

 عامة الناصية.رأس ال الشعر الذي تسميه الي: منبت الشعر يف مقدم الالناصية ه(  ١)
 (. ١5/3٢٧) (، لسان العرب البن منظور:  ١٧١/ ١٢هتذيب اللغة لألزهري: ) 

 هو: مجاع مؤخر الرأس من اإلنسان، واجلمع: أْقِذلة مث الُقذل.   َقذال( ال٢)
 (. ٩/٢63نووي: ) (، روضة الطالبني لل5/١8٠٠الصحاح للجوهري: ) 

 . (١٩١/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢٢5(، العزيز للرافعي: )٢٩٢/ 6للغزايل: )الوسيط (  3)
احلاو 4)  )( للماوردي:  الكبري  )   (،١٢/١53ي  للبغوي:  للرافعي: ٧/٩8التهذيب  العزيز   ،)
(٢٢/ ١٠5 .) 
ي، أحد عظماء املذهب من دي أبو علي الفقيه الشافعبن أيب هريرة البغدا( هو: احلسن بن احلسني  5)

 شرح خمتصر الدارقطين وغريه، اب الوجوه، تفقه على ابن سريج وأيب إسحاق املروزي، وأخذ عنه أصح
 هللا.  ه، رمحه 345املزين، تويف سنة 

 (. ١/١٢8) (، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة:  ٢56/ 3طبقات الشافعية البن السبكي: )
 (. 6٢١/ 3(، املهذب للشريازي: )3١5/ ١٢الكبري للماوردي: )   احلاوي(  6)
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والباقي بقدر رأس املشا وج تعني وصاار كأنه كل ين ر فإن كان على رأس الشااج موضاحة 
 .(1)الرأس

 :أوجهيوضح  فيه أين وإن مل يكن كذلك فمن 
 .(2)تعيني املوضع إىل اجلان يف رأن ا ختيا :أظهرها
 ،أناااه يبتااادأ من حياااو ابتااادأ اجلاااان  :والااااالاااو،  اجملين علياااه  أن ا ختياااار إىل  :والااااان

 .(3)ر املقتص فيهإىل أن يتم القد ،ويذهب يف الصوب الذي ذهب إليه
ففي إجابته    ،ولو أراد اجملين عليه أن يوضااااااااااح من رأس اجلان موضااااااااااعني أو مواضااااااااااع

 .(4)   :وأصحهما ،نعم :حب املهذب اختاره صاا و دمهأح :وجهان
 .(5)وضح من ذلك املوضعأُ  ،ذالمن الرأس كالناصية والقِ  ولو أوضح جانباً 

  

 
بغوي: لتهذيب لل(، ا١٩4/ ١6ويين: ) (، هناية املطلب للج ١53/ ١٢( احلاوي الكبري للماوردي: ) ١)
(٧/٩8 .) 
 (. ١٩٠/ ٩للنووي: ) (، روضة الطالبني١٠/٢٢4(، العزيز للرافعي: )٩8/ ٧بغوي: )( التهذيب لل٢)
 (. ١٠/٢٢4، العزيز للرافعي: ) ( ٩8/ ٧(، التهذيب للبغوي: )3٢٩/ 6( الوسيط للغزايل: )3)
للشريازي:  (  4) ) ١٧8/ ٢) املهذب  للجويين:  املطلب  هناية  العزيز  ١٩4/ ١6(،  للرافعي:  (، 
(٢٢/ ١٠4 .) 
ل(  5) املطلب  ) هناية  للرافعي(،  ١٩5/ ١6لجويين:  )العزيز  الطا٢٢5/ ١٠:  روضة  للنووي: (،  لبني 

/(١٩١ .) 
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 ،لص ر رأس الشاج  ؛فلم تبلا مساحة املوضحة  ،فاقتص منه فيها  ،فلو أوضح انصيته
  :( 2) قاضاااااااااااايلاره اواخت  ،اورديجزم به املوفيه وجه    .(1)فاملذهب أنه يكمل من  قي الرأس

 .(3)كما تقدم  ،ويهم إليه األرش ، 
فيه األوجه الاملية املتقدمة ومل   ذكر يف الوسيط  يكملعلى املذهب من أي جانب  و 
 .(5)غ ه (4) يف[يذكره 

: قااال الرافعي  .(6)من الرأس  مل يوفّ   ،وجبهااة اجلااان أصاااااااااااااا ر  ،ولو أوضااااااااااااااح جبهتااه
 .(8)يفيف جماوزة موضع من الوجه إىل موضع يملصقه الوجهان (7)ءيفولي ي

وساااعد اجلان  ،فأوضااح ساااعده  ،القصااال يف موضااحة سااالر البدن  (9) وإذا أوجبنا
 .(10)و  إىل املنكب ،مل جياوزه إىل العهد ،أص ر

أم  ،حيو ابتدأ اجلان  قتص منامل  ئ املوضاااحة أن يبتدوهل يشااارتط يف القصاااال يف
صااااااااااااااحح املاااوردي    :واخلتم مبااا ابتاادأ بااه  فيااه وجهااان  ،لااه ا بتااداء من حيااو انتهى اجلااان
 

 (. ١٩١وي: )/ (، روضة الطالبني للنو ٠١/٢٢5)( العزيز للرافعي:  ١)
ي أبو علي الفقيه الشافعي، املعروف بالقاضي صاحب ( هو: حسني بن حممد بن أمحد املروروذ٢)
البارزين أخذ الفقه عن القفال املروزي، وأخذ عنه ثلة من العلماء   الفقه، له وجوه يف املذهب،  لتعليقة يفا

 محه هللا. ه، ر 46٢ي وغريهم، تويف سنة غو منهم: إمام احلرمني واملتويل والب
 (. ١/٢5٠قات الشافعية البن قاضي شهبة: ) (، طب356/ 4طبقات الشافعية البن السبكي: )

(، الوسيط للغزايل: ١6/١٩5طلب للجويين: ) (، هناية امل١53/ ١٢لماوردي: )الكبري ل  ( احلاوي3)
(6/٢3٩ .) 
 (.3٠5لد املوقد: )لعايل البن الرفعة حتقيق خا ا  اقط من النسختني واملثبت هو الصحيح. املطلب ( س4)
 . (3٠5(، املطلب العايل البن الرفعة حتقيق خالد املوقد: ) ٢3٩/ 6)( الوسيط للغزايل:  5)
 (. ٧/٩8(، التهذيب للبغوي: )6/٢٩٢الوسيط للغزايل: )   (،١6/١٩5ية املطلب للجويين: )هنا  (6)
 يف النسختني: وليج.   (7)
 (. ٢٢5/ ١٠: ) ( العزيز8)
 /أ(. ١٧٠هناية اللوحة ) (  9)
(10)   ( للشريازي:  العل3/١8٠املهذب  حلية   ،) ( الشاشي:  للقفال  للرافعي(،  ٧/4٧3ماء  :  العزيز 
(٢٢/ ١٠5 .) 
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 .(4)(3)وجزم به القاضي الطربي ،اجلمهور (2) إىل[ ونسبه (1) الاان[
 .(5)هقول قولوضع ابتداء اجلان فالوعلى األول لو اختلفا يف م

 : يستحقهالثاين: لو زاد املقتص على القدر الذي 
اقتص منه يف  عمداً وإن كان  ،  فإن كانت الزايدة  ضاااااااااطراب اجلان فمل شااااااااايء عليه

عمداً أو    ،دهراب ي ضاط  ؛وإن كانت خطأً ،  املوضاحة اجملين عليه هبا  (6)الزايدة بعد اندمال
 .(7)وجب ضماهنا ،قصالعن ال اوعف

أن أرش املوضاااحة يوزع على ما وقع فيه القصاااال وعلى   :أحدمها  :ويف قدره وجهان
 .(8)أنه جيب أرش كامل :وأصحهما ،وجيب  لقسط ،الزايدة

  

 
 (. يف )ط اقط( س1)
 ساقط يف )ط(. (  2)
طربستان، مث البغدادي، شيخ القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد هللا بن طاهر الطربي، من  ( هو:  3)

ون ص، وشرح خمتصر املزين، ومنه أخذ العراقيعلى أىب علي صاحب ابن القا  قه صاحب املهذب، تف
 محه هللا.ه، ر 45٠ة العلم ومحلوا املذهب، ُعّمر طويالً ومل خيتل عقله، تويف سن

 (. ٢١/ 5(، طبقات الشافعية البن السبكي: )٢4٧/ ٢غات للنووي: )هتذيب األمساء والل
(، احلاوي الكبري 5٢٢: )الطربي، حتقيق مرضي الدوسريي  ( وهو املذهب، التعليقة الكربى للقاض4)

اري: ريا األنص(، أسىن املطالب لزك4/5١(، بداية احملتاج البن قاضي شهبة: ) ١٢/5٢١للماوردي: ) 
(4/٢6 .) 
 (. 3٠٩ق خالد املوقد: ) (، املطلب العايل البن الرفعة حتقي١5٢/ ١٢ري للماوردي: ) احلاوي الكب  (5)
 متاثله للربء والشفاء. و  ( اندمال اجلرح: ه6)

 (. 3٠3/ ٢اللغة البن فارس: )(، مقاييس  4/١6٩٩اح للجوهري: ) الصح
 (. 38٧/ ١5) ، كفاية النبيه البن الرفعة:  (٢٧5وي: )(، املنهاج للنو ١٠/٢٢5( العزيز للرافعي: )٧)
 ( املصادر السابقة. 8)
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فعليه يلو  ،والزالد قدر نصاااااااااااافها ،وعلى األول إذا كان قدر ما فيه القصااااااااااااال أمنلة
 .(1)حةاملوض أرش

 ق املقتصُ دِّ صااااااااااُ  ،بل تعمدت   :وقال املقتص منه  ،دة لزاي أخطأت   :ولو قال املقتص
 .(2)بيمينه

ففي املصااااااااااااااادق   (3)   املقتص مناه[  ولو قاال تولادت الزايدة من اضااااااااااااااطراباك وأنكر
 .(5()4)لتقابل األصلني ؛وجهان

حة ويقرب من اخلملف يف الفرع اخلملف فيما إذا أراد مساااااتحق القصاااااال يف املوضااااا
فياااه وجهاااان    هااال لاااه ذلاااك   ،طاااه من األرشلبااااقي قسااااااااااااااوأيخاااذ ل  ،أن يقتص يف البعض

 .(6)تقدما
عفوت عن القصااااااااااال يف    :والرج على الوجهني ما إذا قال املسااااااااااتحقيف :قال اممام

 .(7)يفهل يسقط اجلميع أم    ،نصف هذه اجلراحة
ففياه  ،اوأجروها ، ن حتااملوا على اآللاة  ،يف موضلللللللللللحلة  الثلاللث: لو اشللللللللللل    لاعلة  

كما لو اشاااارتكوا   ،أنه يوضااااح من كل منهم بقدر تلك املوضااااحة  :مهاأحد  ،اماحتما ن لإلم

 
 (. 3١3الرفعة حتقيق خالد املوقد: )  ( املطلب العايل البن ١)
الع٢) )زي(  للرافعي:  روضة  ١٠/٢٢5ز   ،)( للنووي:  الرفعة: (، كفا١٩١/ ٩الطالبني  البن  النبيه  ية 
(١5 /388 .) 
يب للبغوي: (، والتهذ 3/٢43ذب للشريازي: )حيح. امله ( ساقط من النسختني واملثبت هو الص 3)
(٧/٩٧ .) 
ما، واختار يهع أصل براءة ذمة املقتص، ومل يرجح النووي ف( تقابل أصل عدم اضطراب اجلاين، م4)

 (. 8/4٢3احملتاج البن حجر: ) ل املقتص منه. حتفة  ابن حجر قبول قو 
(، روضة ٢٢5/ ١٠للرافعي: )   (، العزيز٧/٩٧(، التهذيب للبغوي: ) 3/٢43( املهذب للشريازي: ) 5)

 (. ٩/١٩١البني للنووي: ) الط
 (.١٠/٢٢4فعي: ) را(، العزيز لل6/٢٩3(، الوسيط للغزايل: ) ١6/١٩٩( هناية املطلب للجويين: ) 6)
 (.١٩٩/ ١6ملطلب: )هناية ا  (7)
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أهنا توزع عليهم من كل واحد قدر حصته    :والاان  .(2)(  1)وبه أجاب الب وي  ،يف قطع اليد
 .(4)( 3)كاملال

كمل لى  وع  ،املارانوعلى هذا فيعترب املوضااااااااااااااع إىل اجلان أو اجملين عليه  فيه الوجهان  
كااال واحاااد من    (5)[ورأس   ،هح اااة املقااادار بني رأس اجملين علياااد من مملا حتماااالني  بااا

 .(6)اجلناة
أو على كاال واحااد   ،وجيراين فيمااا إذا بل األمر إىل املااال أنااه جيااب أرش يوزع عليهم

 .(7)والاان أقرب   أرش
فحص عن احلال تمل يقتص وي ،أم   حيهااااا إولو شااااج رأسااااه وشااااك هل حصاااال هبا 

يتعلق  حيهااااااااا وحكم ام ،ف اجلان بهرت ن به أو يعداد شاااااااااهفيشااااااااه  رفحش يع  ملساااااااامار 
ك موضااااااااحة وإن حش لو غرز إبرة فانتهت إىل الع م كان ذل  رَ   نتهاء إىل الع م وإن مل ياُ 

 .(8)رمل ي هر الع م للناظ
  

 
 (. 8/4٢3ومال إليه ابن حجر. حتفة احملتاج: ) (  1)
 (. 6/٢٩3ايل: )الوسيط للغز   (، ٧/٢٧للبغوي: )  ، التهذيب ( ١6/٢٠١هناية املطلب للجويين: )(  2)
 (. ٧/٢٩٠ومال إليه الرملي. هناية احملتاج: ) (  3)
(4  ) ( للجويين:  املطلب  )،  (٢٠١/ ١6هناية  للغزايل:  ر 6/٢٩3الوسيط  للنووي: وضة  (،  الطالبني 
(٩/١٩١ .) 
 يف )ط(: وأرش. (  5)
 (. ١٠/6٢٢ي: ) (، العزيز للرافع١6/٢٠٢هناية املطلب للجويين: )  (6)
للجويين  (7) املطلب  ) هناية   :١6 /٢٠٢( للرافعي:  العزيز  لل٢٢6/ ١٠(،  الطالبني  روضة  نووي: (، 
(٩/١٩٢ .) 
 (. ٩/١٩٢، روضة الطالبني للنووي: )(١٠/٢6٢العزيز للرافعي: )  (8)
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 (2)ا:طراف (1)/يف يف التفاوت املؤثر يف منع القصا  فصل: 
اليد البيهااااااااء  لساااااااوداء واليد   فتقطع ك كما مرّ   يؤير يف ذلمطلق التفاوت (3)(و)

 ل:وفيه مسال (4)السليمة  لربصاء

 . : ال أثر للتفاوت بني العضوين بالقوة والضعف واملرضىلو األ
فيقطع ذكر الفحل  ،  ك  ه من األعهااااااااااااء  مللهشاااااااااااوجيب القصاااااااااااال بقطع الذكر وإ

 ،عهااااااو نفس الإذ   خلل يف  (6)نينّ والعِ   (5)مّ ا ِ الشاااااااب بذكر اخلصااااااي والصااااااى والشاااااايخ 
 .(7)وهو يف العنني ملرض يف القلب أو يف الدماغ ،ألمر خارج عنه ؛وا نتشار وعدمه

 .(8)يفوعدم امنزال فيه لعلة يف الصلبيف :قال املاوردي
 

 
 /ب(. ١٧٠هناية اللوحة ) (  1)
 هذا الثاين من األمور املعتربة يف وجوب القصاص يف الطرف.(  2)
 و. يف )ز(: أ(  3)
 ياض يصيب ظاهر اجللد. : داء، وهو: ب( الربص4)

 (. 44)  كيت:فقهية للرب (، التعريفات ال 3/٩١٠٢الصحاح للجوهري: ) 
 هو: العجوز كبري السن.   ( الشيخ الـهـِّم 5)

 (. 46٢/ ١٢رب البن منظور: )لسان الع  (،3/٩٢8الصحاح للجوهري: ) 
 عرتاض. ، والَعَنن هو اال لغًة: احلظرية حُيبس فيها الفحل الُعنَّة  (6)

  االصطالح هي: العجز عن الوطء للني الذكر وعدم انتشاره، فال يقدر على إيالجه. ويف
الكبري   (، احلاوي٢٠8شافعي لألزهري: ) ألفاظ ال  (، الزاهر يف غريب6/٢١6الصحاح للجوهري: ) 

 (. 368/ ٩للماوردي: )
)   األم (  7) )6/55للشافعي:  للماوردي:  الكبري  احلاوي  ا١5٧/ ١٢(،  هناية  للجو (،  يين: ملطلب 
 (. 3٧6/ ١١(، البيان للعمراين: ) ٧/١٠5(، التهذيب للبغوي: )٢٠3/ ١6)
 (.١84/ ١٢( احلاوي الكبري: ) 8)
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 .(2)و لعكس (1)املختون  ألقلفويقطع 
 محرَّ اومل أيخذ يف التقطع سااواء    ام حياً د ما  (3) ألنف األجذم ويقطع األنف السااليم

و  جيعل استحكام العلة واليأس من زوا ا  محراره واسوداده مبنزلة الشلل يف اليد  ،سودَّ اأو  
 .(4)لبقاء اجلمال واملنفعة فيه

ويقطع منه قدر ما كان قد بقي من اجملين   ،ولو ساقط شايء منه مل يقطع به الصاحيح
 .(5)يه إن أمكنعل 

نف اجملذوم اقتص أو غ ه مال نقصاااااااااااان أ  (6)جلدعالقاطع نقصاااااااااااان نف  ان  وإن ك
 .(7)به

وظن بعهااااهم أن الشااااافعي أسااااقط القصااااال فيه إذا سااااقط منه شاااايء يف :قال اممام
 

 ألرغل. ، ويقال له األغلف واألغرل وا يُـختـن( األقلف هو: من مل ١)
 ( للفراهيدي:  لس4/4٠4العني  الب(،  العرب  )ان  منظور:  لل٢٩٠/ ٩ن  العروس  تاج  زبيدي: (، 

(٢4 /٢8٢ .) 
 (. ١٩5/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )٧/١١٧(، التهذيب للبغوي: ) ٢١٧يه للشريازي: )( التنب٢)
 هو جمذوم، وال يقال أجذم. م اجليم ف( اجلذام لغًة: وقد ُجِذَم الَرُجُل بض3)

 تنتهي إىل تآكل األعضاء وسقوطها. كله  االصطالح: علة ردية تنتشر يف البدن    ويف
(، التعريفات الفقهية للربكيت: 43٩/ ١اللغة البن فارس: )(، مقاييس ١884/ 5للجوهري: )الصحاح 

(6٩ .) 
للماوردي: )4) الكبري  احلاوي  املطلب للجوي١8٧/ ١٢(  للرافعي: 6١٢/ ١6ين: ) (، هناية  العزيز   ،)
(٢/ ١٠3١ .) 
 ( املصادر السابقة. 5)
 هو جنس من القطع، جدع جيدع جدعاً. أصل واحد،  م والدال والعني : اجلياجلدْع(  6)

 ويف االصطالح: قطع األنف ويطلق أيضاً على قطع األذن والشفة واليد. 
لألزهر  اللغة  )هتذيب  ) ٢٢3/ ١ي:  للجوهري:  الصحاح  فارس:   (،١١٩3/3(،  اللغة البن  مقاييس 

(١/43٢ .) 
للماوردي: )٧) الكبري  احلاوي  للجويين:  (، هناية  ١8٧/ ١٢(  للرافعي: (،  ٢6١/ ١6) املطلب  العزيز 
(٢/ ١٠3١ .) 
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هااذا مااا عليااه   .(1)يف جلااذام وإن كااان نقصااااااااااااااااان أنف القاااطع مااال نقصااااااااااااااااانااه وهو غلط
 .(2)اجلمهور

ن كان يف حالة اساااااااااوداده مل يقطع طع به وإ حالة امحراره قان يفإن كيف :وقال الب وي
 .(3)يفوالواجب فيه احلكومة به

 .(5)ملرض يف الدماغ (4)(السمع)وتقطع أذن السميع  ذن األصم و لعكس وعدم 
 .(7)(6)قطع األنف الصحيح  ألنف األخشميو 

  

 
 (. ٢63/ ١6(، هناية املطلب للجويين: ) 34٩( خمتصر املزين: )١)
 (. ٩/١٩6ني للنووي: )ضة الطالب(، رو ١٠/٢3١( العزيز للرافعي: )٢)
 (. ١٠٠/ ٧ذيب: )( الته3)
 سميع. ( يف )ز(: ال4)
 (. 368/ ١١: )ن للعمراين(، البيا٧/١٠١: ) (، التهذيب للبغوي١8٢/ 3( املهذب للشريازي: ) 5)
 ( األخشم: اخلاء والشني وامليم أصل واحد يدل على ارتفاع. فاخليشوم: األنف. 6)

 وال نتـن.  ريَح طيبٍ ويف االصطالح: هو الذي ال جيد  
(، مقاييس اللغة البن فارس: ١٢/١٧٩)منظور:  (، لسان العرب البن  46/ ٧ري: )هتذيب اللغة لألزه

(٢/١84 .) 
 (.١٠/٢3١(، العزيز للرافعي: ) 6/٢٩4(، الوسيط للغزايل: ) ١6/٢63) للجويين:    ( هناية املطلب ٧)
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على ما ذكره صااحب    :اأصاحهم :نقو   (1)يحة  ملساتحشافةويف قطع األذن الصاح
 .(3)أهنا تقطع هبا (2)العدة

و  الذكر الصاااحيح  ،الصاااحيحة  لشاااملء وإن رضاااي اجلان به و  تقطع اليد والرجل
 .(4) ألشل وقد مرّ 

 .(5)شل احلكومةالطرف األ والواجب يف
،  وعليه ديته لصااااحبه   ،مل يقع قصااااصااااً   برضاااامها  قطع الصاااحيح  ألشااالالف و ولو خ

 .(6)ولو سر  إىل النفس لزمه القصال فيها
 .(8)قطعها  ذن اجلان فمل قصال عند السراية (7)(ولو)

زمااه  ومل يل   ،حقااه  اجملين عليااه مسااااااااااااااتوفياااً   لَ عااِ جُ   ،اقطع ياادي وأطلق  :مث إن كااان قااال
 

وَحشيف بايل، واحَلَشَفة: ما فوَق اخلِتان،  ف وهو: أردأ التمر، والضرع المن احلش  ( االستحشاف ١)
 يبست كشلل اليد.  الثياب: اخلِلق، واستحشفت األذن: يعين 

(، روضة الطالبني للنووي: ١٢/١6٢(، احلاوي الكبري للماوردي: )4/١344جوهري: ) الصحاح لل 
(٩/٢٧٢ .) 
الط٢) بن احلسني  بن علي  أبو عرب ( هو: حسني  الشافعي، صاحب  ي  الفقيه  العدة يف شرح بدهللا 

 بالنظامية، الشريازي، دّرس    ضي العمري وعلى أيب الطيب الطربي، وأيب إسحاق اإلبانة، تفقه على القا
 ه رمحه هللا. 4٩5روى عنه إمساعيل احلافظ والسلفي وآخرون، تويف تقريباً سنة 

 (. ١/٢63البن قاضي شهبة: )   الشافعية  (، طبقات34٩/ 4طبقات الشافعية البن السبكي: )
(3)   ( للجويين:  املطلب  للرافعيا(،  ٢63/ ١6هناية  )لعزيز  للنو ٢3١/ ١٠:  الطالبني  روضة  وي: (، 
(٩/١٩3 .) 
(، الوسيط للغزايل: ١6/٢63(، هناية املطلب للجويين: ) ١6٢/ ١٢كبري للماوردي: )احلاوي ال  (4)
(6/٢٩4 .) 
(، العزيز للرافعي: ١84/ 3(، املهذب للشريازي: ) 483زين: ) مل(، خمتصر ا56/ 6( األم للشافعي: )5)
(٢٢٧/ ١٠ .) 
 (. 86٩لي: ) الزبد للرم(، شرح  8/4٠١ي: ) (، النجم الوهاج للدمري ١٠/٢٢٧عزيز للرافعي: )( ال6)
 ( يف )ز(: وإن. ٧)
 (. 86٩(، شرح الزبد للرملي: ) 8/4٠١(، النجم الوهاج للدمريي: ) ١٠/٢٢٧( العزيز للرافعي: )8)
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 .(1)شيء
 :(2)فوجهان ،أو قصاصاً  ،عن يد  وضاً ها عاقطعوإن قال 

 . (3)وعلى اجلان احلكومة  ،أن على اجملين عليه نصف الدية  :أحدمها وقطع به الب وي
اجلااان أد  اجليااد عن الرديء وقبهاااااااااااااااه   كااأنّ   ،  شاااااااااااااايء على اجملين عليااه  :نااااوال
 .(4)املستحق

 ن   عنه  عربوي  ،ساااااااااااطمن انقباض أو انب  لزومه حالة واحدة :ومعىن شاااااااااالل الذكر
 .(6)و  يف احلر   سرتسال ،حاله يف الربد   نقباض(5) يت  

أو ينبساااط فمل   ،أو ينقبض فمل ينبساااط حبال  ،شااالله أن يساااتحشااافيف  :وقال املاوردي
 .(7)يفأو  لعكس ،أو ينقبض  ليد فإذا انفلت منه انبسط ،ينقبض حبال

 .(9( )8) حممدالشيخ أيب ندزوال احلركة وامحساس عوالشلل يف اليد والرجل 
الوجه أن يقال الشااااااملء اليت   حرا   ا أصاااااامل فإن أعملها صاااااااحبها  يف :وقال اممام
قاله شيخي فإنه   يبعد أن يبقى منزلة بلة ولست أر  ما  اب  (10)(فذا ) قملل الساعد  ا  

يدل على أن الشااااالل  هوو  ،إن الشااااالل يتصاااااور زواله :بعض إحسااااااس وقد قال األصاااااحاب 

 
 (.٢٧5لبني: )(، منهاج الطا١٠8/ ٧التهذيب للبغوي: )(،  ١6٢/ ١٢الكبري للماوردي: )   ( احلاوي١)
احمل٢) حتفة  األول.  هو  املذهب   )( حجر:  البن  أسىن 4٢4/ 8تاج  األنصاري: (،  لزكريا  املطالب   
(4/٢8 .) 

 (.8/4٠٢للدمريي: ) (، النجم الوهاج  ١٠/٢٢٧(، العزيز للرافعي: )٧/١٠٩( التهذيب للبغوي: ) 3)
 (. 8/4٠٢لنجم الوهاج للدمريي: ) (، ا١٠/٢٢٧: )العزيز للرافعي  (4)
 /أ(. ١٧١اية اللوحة ) ( هن5)
 (. ٩/١٩6٢وي: )البني للنو (، روضة الط٠١/٢3١: )العزيز للرافعي  (6)
 (.١84/ ١٢احلاوي الكبري: ) (  7)
 ته. قد سبقت ترمجهو والد إمام احلرمني، وقد يقول عنه إمام احلرمني: شيخي، و (  8)
 (. ١6/٢١٧اية املطلب للجويين: )هن  (9)
 يف )ز(: فذلك. (  10)
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 .(1)يفت العهوليس مو 
 .(3)وكملم الشافعي صريح فيما قاله الشيخ .(2)يفهذا املذهبيف  :وقال ال زايل

نقص من أه ألن  ؛ولو قنع مقطوع اليد الصاااحيحة بقطع يد اجلان الشاااملء أجيب إليه
 قصاااااااااصاااااااااً ويقع   ،الزالدة النابتة يف حمل امصاااااااابع املقطوعة منه  (4)(بقطع)حقه كما لو قنع 

بشاااااااااااااارط أن يقول أهاال اخلربة أن الاادم ينقطع   ،والعبااد  حلر  ، ملساااااااااااااالم  (5)كقتاال الااذمي
وليس ،  فإن انتفا ذلك مل جيرب وتعينت الدية  ، لنار و  حيصااال فسااااد يف العروق  (6)مسااا   حلَ 

ف رجل كامل األصااااااااااابع فإن له األصااااااااااابع كخبملف ما إذا قطع انقص  أرشله إذا قطعها  
 .(7)ل وطلب أرش األصبعالقصا

 .(8)وقد تقدم عن أيب إسحاق أن الشملء   تقطع  لصحيحة مطلقاً 

 
 (.٢١٧/ ١6لب: )هناية املط(  1)
  (.٢٩4/ 6: ) الوسيط  (2)
الكف فتيبس األصابع أو يف األصابع وإن مل تيبس الكف فإذا   ل اليبس يف الشافعي: "والشل  قال (  3)

االنقباض بغري أن   رجعت إىل   دت فإن أرسلتكانت األصابع منقبضة ال تنبسط حبال أو تنبسط إن م
أن تقبض فإن أرسلت رجعت إىل االنبساط بغري بسطة ال تنقبض حبال أو ال تنقبض إال  تقبض أو من

 (. 6/٧٧األم: )   تنبسط فهي شالء.  أن
 يف )ز(: فقطع. (  4)
 ( الذّمي لغًة: من ذّم وهو خالف احلمد، والذمة: العهد. 5)

 على ماله ودمه ودينه باجلزية. نه أومن  املعاهد من الكفار؛ ألويف االصطالح: هو  
لألزهري:) اللغة  مقاييس٩٩/ ١هتذيب  فارس:)   (،  البن  الفقهية٢/345اللغة  التعريفات   ،) 

 (. ١٠٠للربكيت:)
 م: هو كوي العرق الذي يسيل دمه بالنار ليتوقف. ( احَلسْ 6)
لألزهري: ـت اللغة  مقاي١٩٩/ 4)   هذيب  فار ـ(،  البن  اللغة  ال5٧/ ٢)   س:يس  للجوهـحـ صـ (،   ري:اح 
(5/١8٩٩ .) 
للشاف٧) األم   )( ) 6١/ 6عي:  للماوردي:  الكبري  احلاوي  للمطيعي: ١6٢/ ١٢(،  اجملموع  تكملة   ،)
(١8 /4١8 .) 
 (. ١8٢/ ٢: ) ازيري هذب للش( امل8)
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و  جيرب الشااااااالل يف إصااااااابع  ،الكف الصاااااااحيحة بكف فيها أصااااااابع شاااااااملء  و  تقطع
 .(1)الصحة يف أخر 

طاها يت وساااااا  الو   ،ملءا شااااااحتهب مساااااالكوع بني اليد اليتجيري القصااااااال يف ا  (2)(و )
 .(4)فإن استواي يف الشلل فهما كالشملوين، (3)[ شملء

يف املرفق أو  تشااانج :معساااَ وال ،م ورجل األعرجعسااايد الصاااحيح ورجليه بيد األ وتقطع
 .(5)قصر يف الساعد أو العهد

لشااالل أو كان يف وقد تقدم أن الشاااملء تقطع  لشاااملء على الصاااحيح إذا اساااتواي يف ا
 .ذلك  لشرط املتقدمطع أكار و يد القا

  

 
(١ ( للشافعي:  األم   )6 /6١ ( للنووي:  الطالبني  روضة  حجر: ٩/٢٠٢(،  البن  احملتاج  حتفة   ،)
(8/4٢4 .) 
 ( يف )ز(: فال.٢)
 ط(. ساقط يف )(  3)
 (. ٩/١٩4ي: )(، روضة الطالبني للنوو ١٠/٢٢٩( العزيز للرافعي: )4)
ا5) احلاوي   )( للماوردي:  )(،  ٢8١/ ١٢لكبري  للشريازي:  للبغوي: ٢٢٩/ 3املهذب  التهذيب   ،)
(٧/١٠٩ .) 
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 .(2)(1) قصال[وإن كان الشلل يف يد املقطوع أكار فمل 
  انع من القصااااااااااال اختملف أنواع الشاااااااااالل لعموم النقص وعدم يف  :وقال املاوردي

 .(3)يفاملنفعة
تصاال خرجه القفال على قولني يف ا ق  ،شاملء مث شالت يده ولو قطع ساليم اليد يداً 

 .(5)ص منهتوقطع الب وي  نه يق .(4)امماماختاره و  ، ملنع مث رجع وقطع ،منه
 .القاطع (6)[ منمث سقطت تلك األصبع  ،وكذا لو قطعت انقصة أصبعاً 

 (8)قتلااااه مث نقض العهااااد فسااااااااااااااى  (7)(أو)خبملف مااااا لو قطع ذمي حر يااااد عبااااد  
 .(10)  يقطع و  يقتل (9)واسرتق

 
 (. ٧/١١٠التهذيب وهو األصح. التهذيب للبغوي: ) ( يف النسختني: فال يقطع، واملثبت من  ١)
 (. 4٠٢/ ١5)   لرفعة:(، كفاية النبيه البن ا١١٠/ ٧)للبغوي:   ( التهذيب٢)
بن الرفعة: (، كفاية النبيه ال٧/١٠١(، التهذيب للبغوي: ) ١63/ ١٢( احلاوي الكبري للماوردي: ) 3)
(١5 /4٠٢ .) 
(4 ( للجويين:  املطلب  هناية  العزيز  ١45/ ١6(   ،)( للنووي: ٢٢٩/ ١٠للرافعي:  الطالبني  روضة   ،)
(٩/١٩4 .) 
 (. ١٠٩/ ٧ب: )( التهذي5)
 ( يف )ط(: عن. 6)
 (: لو. ( يف )ز٧)
 لد إىل بلد ُكرهاً. لغًة: أخذ الشيء من ب ( السيب8)

 ويف االصطالح: هو األسر يف احلرب.
 (. 38/٢4٠عروس للزبيدي: )(، تاج ال 6/٢3٧١الصحاح للجوهري: ) 

 يضاً: الشيء الرقيق، ويقال لألرض اللينة: رق. الرق أ: من امللك وهو العبودية، و ( الرِقّ ٩)
 األصل جزاًء عن الكفر. عن عجز حكمي شرع يف  ويف االصطالح: هو: عبارة    

 (. ١٠5(، التعريفات الفقهية للربكيت: ) ١١١: ) (، التعريفات للجرجاين١483/ 4الصحاح للجوهري: )
للبغ١٠) التهذيب   ) ( ) ٩١٠/ ٧وي:  للرافعي:  العزيز  روضة ( ١٠/٢٢٩(،  للنووي:   ،  الطالبني 
(٩/١٩4 .) 
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 .(2)نه  يقتص م ،مث صحت يده،(1) شملء اً وكذا لو قطع األشل يد
وكااذا اليااد ذات األظفااار   تقطع  ليت   أظفااار  ااا فلو سااااااااااااااقطاات أظفااار القاااطع  

 .(3)قطعت هبا واليد اليت   أظفار  ا تقطع مبالها فلو نبت للقاطع أظفار مل تقطع
أو  وتقطع اليد القوية البطش  ليد الهاااااااااااعيفة البطش لشااااااااااايخوخة أو حنافة أو مرض

 .(4)غ ها
إ     ول يف جملس املقاء إذا سااقط مع م العمل ومل يبقَ يخي يقوكان شاايف :مامماقال 

لكن لو  ، يف(5)يفوهذا عندي   أصل له  ، طشة  أدىن حركة فمل أجيز أن أقطع هبذه اليد يداً 
 ن جىن إنساااااان على يده فنقص بطشاااااها وألزمناه احلكومة مث قطعها   كان النقصاااااان جبناية  

أن من  ب عليه دية كاملة على األصااااح كما مرَّ  جيو   ،هبا دهي كامل البطش مل تقطعقاطع  
حاز رقبته يلزمه القصاااااااال خبملف مالو انتهى إليها    (7)فحز  (6)انتهى إىل حالة احملتهااااااارين

 .(8)جبناية
لو جىن على يد إنساااااااان وأضاااااااعفها وضااااااامن يف :يف كتاب الدايت فقال  لكنه انقهاااااااه

ا قالوه فيما إذا جين على ألصاااااااحاب وكممه القصاااااااال كما قاله ااحلكومة فقطعها بخر يلز 
وفيه   :مث قال ،ساااااااااان فهااااااااااعفت منفعتها مث قلعها بخر جيب عليه القصااااااااااا ل ومتام األرش

جياب متاام األرش وأجااب إشااااااااااااااكاال فاإن الاذي وجاب على األول يف مقاابلاة ماا فااتاه فكيف 

 
 /ب(. ١٧١)   ( هناية اللوحة ١)
 (. ٩/١٩4الطالبني للنووي: )(، روضة  ١٠/٢٢٩عي: )( العزيز للراف٢)
 ( املصادر السابقة. 3)
 (. 6/٢٩4(، الوسيط للغزايل: ) ١6/4٠٢لجويين: )( هناية املطلب ل4)
 .( ٢١٩/ ١6)  ( هناية املطلب: 5)
 ضرته الوفاُة. : من ح ( احملتضر6)

 (. ١٧٩: )(، التعريفات الفقهية للربكيت٢/63٢ري: ) الصحاح للجوه
 : القطع من الشيء فيما دون اإلبانة.( احلزّ ٧)

 (. ١5/١٠4: ) س للزبيدي(، تاج العرو 3/8٧3الصحاح للجوهري: ) 
 (. ٢١8-٢١٩/ ١6: )هناية املطلب(  8)
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  ،ده نا ختريج من عنذكره هوالذي ،  وفيه ن ر.  (1)يف ن احلكومة ليساااااااااات يف مقابلة ما فات 
 .(2)ل زايل والرافعيعليه ا واتبعه

فمل تؤخاذ هباا العني الصااااااااااااااحيحاة وتؤخاذ العميااء    ،واحلادقاة العميااء كاالياد الشااااااااااااااملء
خذ جفن البصاااااااااا  جبفن ويؤ  ،و  شاااااااااايء له معها ، لصااااااااااحيحة إذا رضااااااااااي هبا املسااااااااااتحق

 .(3)األعمى
  ،الناطق بلسااااااااان األخرس  فمل يقطع لسااااااااان   ،واخلرس يف اللسااااااااان كالشاااااااالل يف اليد

ويقطع  ،و  شااااايء له معه ،لساااااان الناطق إذا رضاااااي به املساااااتحقن األخرس بويقطع لساااااا
  وإ  ،وغ ه  ،املتكلم بلسان الرضيع إن ظهر فيه إمارة النطق  لتحر  عند البكاء  (4)[لسان

 .(5)فمل وإن بلا أو بن ومل يتكلم مل يقطع به اللسان الناطق
 .(6)كروشللهما القصال كالذ  وجيب يف قطع األنايني

 .(8)يفيقتص مباله إن أمكن وإ  وجبت الديةيف :قال الب وي ،خصيته (7)ق[ د ولو
 .أي فمل يقتص .(9)يفككسر الع ام دقويشبه أن يكون اليف :قال الرافعي
األنايني وقال أهل اخلربة اكن القصاااااااال من غ  إتملف     حدإ  لّ شاااااااأولو قطع أو  

 
 (.3٩6/ ١6ب: )( هناية املطل ١)
 (.١٠/٢8٢(، العزيز للرافعي: )٢٩4/ 6غزايل: )( الوسيط لل٢)
 (. ١٠/٢3١(، العزيز للرافعي: ) ٧/١٠٠ب للبغوي: ) (، التهذي١63( اإلقناع للشربيين: ) 3)
 ما بني املعقوفتني ساقط يف )ز(.(  4)
 (.١٠٠/ ٧(، التهذيب للبغوي: )١84/ 3زي: )ملهذب للشريا(، ا٢١6شريازي: )لتنبيه للا(  5)
 (. ٩/٩5١(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢٢٩)  العزيز للرافعي: (  6)
ذفَّ هو: اجلرح الـموحي بالـموت، و   على من قال به، والذف  ( يف النسختني: )ذفف(، ومل أقف  ٧)

 السياق، واملثبت هو الصحيح.   ، وهذا خيالفل: إذا أجهز عليهالرج
)لسا منظور:  البن  العرب  )٩/١٠٩ن  للفيومي:  املنري  املصباح  ا١٩6/ ١(،  للبغوي: (،  لتهذيب 

 (. ٢٢٩/ ١٠ي: ) (، العزيز للرافع٧/١١٧)
 .( ٩/١٩5: ) (، روضة الطالبني للنووي٢٢٩/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ١١٧/ ٧التهذيب للبغوي: )(  8)
 (. ٢٢٩/ ٠١العزيز: ) (  9)
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 .(2)نه لكن وأنه وقع يف زمنهإ :قال أنه (1)سيجقتص وعن املاسر ااألخر  
أو  العهاااااااااوان معاً قطع   (3) وجب القصاااااااااال ساااااااااواء  ولو قطع الذكر واألنايني مجيعاً 

 .(4)يفمرتباً 
  

 
من أصحاب الوجوه، أحد   ن املاسرجسي الفقيه الشافعيهو: حممد بن علي بن سهل أبو احلس(  ١)

م ومهذان، صحب أيب إسحاق املروزي وابن خبراسان، رحل مصر وبغداد واحلجاز والشاأئمة الشافعيني  
 رمحه هللا.  ه384سنة   أيب هريرة وتفقه هبم، روى عنه احلاكم وأبو نعيم، تويف 

 (. 334شافعيني البن كثري: )(، طبقات ال٢١٢/ ٢للغات للنووي: )ب األمساء واهتذي
 (.4٠8/ ١5رفعة: )(، كفاية النبيه البن ال١٩5/ ٩طالبني: )(، روضة ال١٠/٢٢٩العزيز للرافعي: )(  2)
 /أ(. ١٧٢هناية اللوحة ) (  3)
 (. ١5/4٠8الرفعة: )(، كفاية النبيه البن  ١٩5/ ٩روضة الطالبني: )(  4)
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 : فصل فيه صور
 صاااانً أو نق  (2)اً شااين إذا مل يورث الاقب  (1)تقطع األذن الصللحيحة باملثقوبة  :األوىل

 .(4)(3)وإن أورث ذلك فهي كاملخرومة ،على املذهب كما يف أذن املرأة
ولكن يساااتوىف   ،  يساااتوىف هبا أذن كاملة ،اليت قطع بعهاااهاوهي :  الثانية: املخرومة

هبا بقدر ما بقي من املخرومة على املنصاااااااول أنه جيب القصاااااااال يف بعض األطراف كما  
وله قساااط ما نقص من الدية فإن كان الفالت  ،كاملةمبقابلة ال  و  يكتفي  ملخرومة ،تقدم
 .(6)فربع أو ربعاً  (5)(الدية فالو) يلااً 

ين منها شااايء نقل اممام عن العراقيني أن الصاااحيحة    (7) ومل[وإن اخنرمت  لشاااق  
اختار أهنا  رتهاااااااه و ومل ي ،وأهنم خصاااااااصاااااااوا هذا  ألذن ومل يطردوه يف غ ها،  (8)هبا   تقطع

 .(10)و ما أورده املاورديهو . (9)ع هباتقط
وبني ما إذا كانت   ، نةم األذن مع عدم امأهنم فرقوا بني خر    :عنهم أيهاااااً   (11)ونقل

 
افذ، ويقابله الشق.  ينفذ الشيء، وهو: اخلرق النلقاف والباء كلمة واحدة، وهو أن  قب: الثاء وا( الث١)

 (. ٢/٩6للزبيدي: )(، تاج العروس  ١١/38٢فارس: ) مقاييس اللغة البن  
ضد الزين وهو  ه خالف زانه  لزينة. يقال: شانلى خالف ا: الشني والياء والنون كلمة تدل ع( الَشنْي ٢)

 (. 35/٢٩٩تاج العروس للزبيدي: )   (، ٢85/ ١١ب اللغة لألزهري: ) القبح والعيب. هتذي
 : اخلاء والراء وامليم أصل واحد، وهو ضرب من االقتطاع، واألذن املخرومة: هي اليت ُقطع ْرماخلَ   (3)

 (. ٢3٠/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) 3١٧-١٧4/ ٢فارس: )  قاييس اللغة البن بعضها. م
 (. ٩/١٩6(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢3٠العزيز للرافعي: )(  4)
 ساقط يف )ز(. (  5)
(، روضة الطالبني ١٠/٢3٠(، العزيز للرافعي: )34٩(، خمتصر املزين: )58/ 6للشافعي: )األم    (6)

 (. ٩/١٩5للنووي: ) 

 )ط(. ساقط يف    (7)
 (. ٢٩٢/ ٧اية احملتاج للرملي: ) (، هن4٢5-4٢6/ 8تاج البن حجر: ) ذهب. حتفة احملوهو امل (  8)
 (.٢5١/ ١6هناية املطلب: )(  9)
 (.١6٠/ ١٢) اوي الكبري:  احل(  10)
 أي اإلمام. (  11)
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منفعااة اليااد   (1)  ّن[أظفااار اجملين عليااه خمهاااااااااااااارة فااإهنااا تقطع هبااا اليااد السااااااااااااااليمااة األظفااار  
 .(3()2)ار  يؤير فيه اخهرار األظفو  ،ال اهرة البطش

 .(4)نه جعلها من  ب أخذ العليل  لصحيحكل الصباغ بنحكاه اوقد 
ها لكارة العمل  تاملتفرعة وهي اليت ذهب اسااااااااااااااتواءها ومملسااااااااااااااوأحلق ال زايل األظفار 

 .وفيه ن ر .(5) خهرارها
واألصااااااحاب على أهنا   تقطع هبا    وأما اليد اليت   أظفار  ا فاملنصااااااول للشااااااافعي

وتكون    :قال الشااااااااايخ أبو حامد ومجاعة،  وتؤخذ الديةر وتقطع هي بكاملتها  كاملة األظفا
 .(6)كاملة

ولو مل جير ،  فقدت األظفار ألهنا زوالد  نإو  والقياس جراين القصاااااااااااااليف :اممامقال 
 .(8)وهبذا جزم يف الوجيز .(7)يفالقصال فيها ملا متت دية اليد و  األصبع الساقط ال فر

 .(9)انتهى. يفاملراوزةوما قالوه بعيد و  ذكر له يف طريق يف :قال اممام
  

 
 ( يف )ط(: فإّن. ١)
 (. 6/٢٩5(، الوسيط للغزايل: ) ١6/٢5٢( هناية املطلب للجويين: )٢)
، هناية احملتاج (4٢5/ 8احملتاج البن قاضي شهبة: )(، بداية  ٢٧5ملنهاج للنووي: ) املذهب. ا( وهو  3)

 (. ٢٩١/ ٧للرملي: ) 
 (. 34٢ملوقد: )حتقيق خالد ا ( املطلب العايل البن الرفعة،4)
 (. ٢٩5/ 6( الوسيط: ) 5)
 (. ٢٩5/ 6(، الوسيط للغزايل: ) ٢5٢/ ١5(، هناية املطلب للجويين: ) 6/6٧( األم للشافعي: ) 6)
 (. ٢54و ٢5٢/ ١6هناية املطلب: )  (٧)
 (. ١53/ ٢( الوجيز: )8)
 (.٢54/ ١6املطلب: )  ( هناية٩)
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 .(1)يفينقص من الدية شيءيف : الب وي بذلك وقالوقد وىفّ 
وجزم فيها بوجوب القصااااال  ،وال زايل فرض املسااااألة فيما إذا كانت األظفار مقلوعة

 .(2)كما اختاره اممام
 .(3)ت من غ  أظفارذا كانت خلقإاممام فرضوها فيما والشافعي واألصحاب و 

 .فرق ويتخيل بينهما
والقااضااااااااااااااي حكى عن النص ،  والرافعي فرضااااااااااااااهاا يف الياد اليت   أظفاار  اا وهو أعم

فإن صاح ذلك صاح ختريج ال زايل القطع بوجوب  ،وجوب القصاال يف حالة قطع األظفار
ساااااااااتوت ظفار  ا وام يف اليت خلقت و  أالقصاااااااااال يف املقلوعة األظفار على ما قاله امما

 .(4)الصوراتن
فألصااااقها اجملين عليه مبحلها يف حرارة الدم  إنسلللان أذن إنسلللان  (5)/الثالثة: لو قطع

ن القصاااااااااااال أو الدية وجيب قطع  فالتصاااااااااااقت فمل أير  ذا ا لتصااااااااااااق وحي ب على اجلا
 .(6)لتصح صملته ؛امللتصق

 م جنس وصاااااال ع مه بع الصااااااملة فيما إذا كتاب يف   وجييء فيه ما مرّ يف :قال الرافعي
وبني أن الاف التلف      (7)(أم)على موضاااع الن اساااة  من التفصااايل بني أن ينبت اللحم  

 .(8)يفمن القلع أم   
 

 (. ١١١/ ٧هذيب: )( الت١)
 (. 6/٢٩5(، الوسيط للغزايل: ) ١٢/٢5٢ين: )هناية املطلب للجوي  (2)
ين: (، مغين احملتاج للشربي١٩4/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٢/٢5٢( هناية املطلب للجويين: ) 3)
(5/6٢6 .) 
 (. 345خالد املوقد: ) طلب العايل البن الرفعة، حتقيق (، امل٢٢8/ ١٠) ( العزيز:  4)
 . /ب(١٧٢اية اللوحة ) ( هن5)
للشافعي: 6) األم   )  (6 /55 ( للماوردي:  الكبري  احلاوي  للنووي: ١8٢/ ١٢(،  الطالبني  روضة   ،)
(٩/١٩٧ .) 
 ( يف )ز(: أو. ٧)
 (. ٢3٢/ ١٠( العزيز: ) 8)
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 .(1)عفى عن الدم الذي كان ظهر  ستتاره مبا التحم عليهوجزم اممام وال زايل  نه يُ 
 صاااق ما شااق منألم على أنه   يكره إلووجوب امزالة بعيد فإن الشااافعي نص يف ا

 .(2)األذن بدمها
صاحيح صارح به  ، التلف بقلعه أو    (3)(الاف)وما ذكره الرافعي من التفرقة بني أن 

 .(4)اممام
ما مع األمن أو اخلوف فمل قصااااااااااال وإن إا قاطع فإن قلنا بوجوب إزالتها  ولو قطعه

 عن الدم أو لطهارهتا أو للعفو  ؛نوجبهوإن مل   (5)ملفتيات ل ؛لكنه يعزر ،ساااااااااااااارت إىل النفس

 .(6)وبب احلكومة ،خلوف التلف فإن اندمل اجلرح فمل قصال فيه و  دية
وجوهبا يف مسااااااااألة الساااااااان من ذهب إذا وحيتمل أن أييت يف وجوهبا اخلملف اآليت يف 

 .تعلق هبا اللحم فقلعت
كن وإن سااااااااارت إىل النفس وجب القصاااااااااال يف النفس وحيو اساااااااااتحق قطعها مل ي

ال صااااااااااااااانوا أذن ألن إ نتهااا من األمر  ملعروف و  اختأذنااه مث أبي  لل ااان أن يقول أبينوا
 .(7)لل ان به وأمره إىل اممام

ق اجلان أذنه فقد حصااااااااال القصاااااااااال  م نة وقطع ما ولو اقتص اجملين عليه فألصااااااااا
 

 (. 6/٢٩5: ) وسيط للغزايل (، ال١6/٢48ين: )طلب للجوي( هناية امل١)
 (. 6/56( األم: ) ٢)
 يف )ز(: حيلف. (  3)
 (. ١٠/٢3٢فعي: ) (، العزيز للرا6١/٢48املطلب للجويين: )هناية  (  4)
ال ياته على اإلمام  يعزر الفت: السبق إىل الشيء دون ائتمار من يُؤتـمر. قال املاوردي: " ( االفتيات5)

اإلمام؛ ملداخلته ياتاً يف حق  يكن تعدياً يف حقه وكان افتى املقطوع؛ ألنه مستحق عليه فلم  لتعديه عل
 (. ١8٢-١83/ ١٢(، احلاوي الكبري للماوردي: )٢36/ ١4ه. هتذيب اللغة لألزهري: ) يف سلطان

للنووي: ، روضة الطالبني  (3/١8٢: )(، املهذب للشريازي ١8٢/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: ) (  6)
(٩/٩٧١ .) 
للجويين:  ٧) املطلب  هناية  للرافعي:  ٢48/ ١6) (  العزيز  رو ٢3٢/ ١٠)(،  للنووي: (،  الطالبني  ضة 
(٩/٧١٩ .) 
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 .(1)ألصق بعدها   التص به اجملين عليه
 .(2)نص عليه وإلصاقها كاحلكم يف األذنواحلكم يف قطع األنف وقلع السن 

فلو    ،ففي القصال يف القدر املقطوع خملف سبق  ،: لو قطع بعض أذنه ومل يبنهفرع
األمر إىل احلكومة   وردّ   ،قوط القصال والدية عن اجلانألصقه اجملين عليه فقد نص على س

قصااال أو الدية األذن بعد املصاااق يلزمه ال ولذلك لو قطع بخر ،كما لو اندمل مفهاااء
 .(3)هو الصحيحكاملة و 

  يساااااااااااااقط القصاااااااااااااال يف القدر املقطوع يف  :واملاوردي  (4)وقال صااااااااااااااحب التقريب
 .(5)يفكاندمال املوضحة

 لدم أعياد قطعهاا  ولو بلا القصااااااااااااااال إىل أذن القااطع وألصااااااااااااااقهاايف  :وقال املاوردي
 .املسألة خملفيف  فحصل. (6)يفنهم

اهر إن بنينا  ظبل متام ام نة كذا أطلقوه وهو و  جيب قطع امللتصاااق قيف :قال الرافعي
لدم الن س ااهر إن بنيناه على طهارة املوضااااااااااع و طعلى جناسااااااااااة املبان وغ    وجوب القطع

 .(7)يفعليه
لكن  ،متقد وقد ب القصااااال قطعاً اسااااتأصاااال أذنه وبقيت متعلقة جبلده وج  (8) ولو

 
 (. ٩/١٩٧(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢3٢العزيز للرافعي: )  (1)
 (. 6/55األم: ) (  2)
 (. 8١٩/ ٩روضة الطالبني للنووي: )  (، ٢33/ ١٠) (، العزيز للرافعي:  6/55( األم للشافعي: ) 3)
يب، ابن القفال الكبري، برع يف حياة أبيه ي صاحب التقر لقاسم بن حممد بن على الشاش( هو: ا4)

 خترج فقهاء خراسان وازدادت طريقة أهل العراق به حسناً، وال يُعرف له تاريخ وفاة.   وبه
 (. ١/١8٧ن قاضي شهبة: ) بافعية ال(، طبقات الش 4٧٢/ 3طبقات الشافعية البن السبكي: )

(، روضة الطالبني للنووي: ٢33/ ١٠للرافعي: )(، العزيز  ١83/ ١٢لماوردي: )اوي الكبري ل( احل5)
(٩/١٩8 .) 
 (.١83/ ١٢حلاوي الكبري: ) ( ا6)
 (. ٢33/ ١٠( العزيز: ) ٧)
 /أ(. ١٧3( هناية اللوحة ) 8)
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القصاااااااااااااااال هاذا  (1)(وجوب )ويف    ،اجملين علياه فاالتصااااااااااااااقات مل جياب قطعهاا  ألصااااااااااااااقهاا  لو
 .(2)اخلملف

إن مل تلتصاااااااق وجب و  ،الشااااااانيبقدر حكومة  ببيف  :وجزم املاوردي بساااااااقوطه وقال
 .)3(يفالقصال

ولو   ،باجلان والتصااقت فطلب اجملين عليه إ نة امللتصااق وج (4)فإن اقتص وألصااقها
 .)6 ((5)يف[ اثنياً طعها ا فألصقها فللم ين عليه أن يقذنه فاقتص منهأ ن بعض أ

  

 
 ( يف )ز(: سقوط. ١)
 (.١٩8/ ٩)  الطالبني: (، روضة  ١٠/٢33( العزيز للرافعي: )٢)
 (.١83/ ١٢)   احلاوي الكبري:   (3)
 يف )ز(: فألصقها. (  4)
 يف )ط(: باينا. واملثبت هو الصحيح. (  5)
 (.٩/١٩8(، روضة الطالبني:) ٢33/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ١83/ ١٢دي: ) احلاوي الكبري للماور   (6)
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قال مجاعة منهم  (1)وهل جيب بكسااااااااارها ، الرابعة: جيب القصلللللللا  بقلع السلللللللن
 .(2)الشيخ أبو حامد والب وي:  

ابن كج النص    (3)وحكى  أهااااال اخلربة إن  عن  ذقاااااالوا  أن  ة و   بمل زايد  لاااااك اكن 
 .(7)(6)وهبذا أجاب صاحب التنبيه .(5)وجب منه ،يف الباقي (4)صدع

وتؤخذ املكسااااااورة   ، ملكسااااااورة و  تؤخذ ،وتؤخذ الساااااان الكب ة  لصاااااا  ة و لعكس
 .(8)تقدمالدة  لشرط املوتؤخذ الزالدة  لز  ، لصحيحة مع قسط الذاهب منها من الدية

فلو نبتت   ،فمل قصاااال وتؤخذ الدية ،ع سااان رجل وأبينت تلك السااان لل انقل   ولو
 .(9)بعد ذلك مل يقتص فيها ألهنا مل تكن يوم اجلناية

 
 فيه اخلالف ك؟  السن كذل   العظام؛ لعدم املماثلة، فهل تكون ( ال خالف أنه ال قصاص يف كسر  ١)

ر على األصل وهو املنع، لكن ابن حجر قال: "املعتمد أنه إن أمكن استيفاء مثله بال ثاملذكور، واألك
  الباقي فعل".زيادة وال صدع يف

( للنووي:  )٢٧5املنهاج  األنصاري:  لزكريا  املطالب  أسىن  البن  ٢٩/ 4(،  احملتاج  حتفة  حجر: (، 
(8/4٢6 .) 
 (.٧/١٠٢(، التهذيب للبغوي: ) ١٢/6٠١للماوردي: )   اوي الكبري احل(،  6٧/ 6)  األم للشافعي: (  2)
، من أصحاب الوجوه املتقنني، ( هو: يوسف بن أمحد بن كج أبو القاسم الَديـْنَـَوري، حافظ املذهب3)

ملروذي، ارحتل إليه الناس، تفقه على أيب احلسني بن القطان، وحضر جملس الداركي، وجملس أيب حامد ا
 ه، رمحه هللا. 4٠5ية سنة مريد، قتله احلرامنها: التجة  صنفات كثري وله م

 (. ١/٢٠٢(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة: ) 35٩/ 5طبقات الشافعية البن السبكي: )
 ته فانصدع على االنفراج أو الشق، يقال صدع  هو: الصاد والدال والعني أصل صحيح يدل  ( الَصدْع4)

 (. 33٧/ 3(، مقاييس اللغة البن فارس: )١٢4١/ 3انشق. الصحاح للجوهري: )  أي
 (. ١٩8/ ٩وضة الطالبني للنووي: )(، ر ٢33/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) 6/6٧األم للشافعي: )   (5)
 قد سبقت ترمجته. هو أبو إسحاق الشريازي و (  6)
 (.٩/١٩8البني للنووي: ) الط(، روضة  3٢3/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ١8٠/ ٢) املهذب للشريازي:    (7)
(8 ( للرافعي:  العزيز   )٢/ ١٠34 ( للنووي:  الطالبني  روضة  للدمريي: ٩/١٩8(،  الوهاج  النجم   ،)
(8/4٠6 .) 

 (. ٩/١٩٩للنووي: )  (، روضة الطالبني ١٠/٢34العزيز للرافعي: )  (9)
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فااقتص مناه فاانادملات جراحتاه ومل تنادمال جراحاة ون  ه من أوضااااااااااااااح يف  :قاال الرافعي
 :واين قالالشاااج فإن الر اندملت جراحة    الشاااج فعاد الشاااج وأوضااح ذلك املوضااع اثنيا مث

 .(1)يفيومأذ ألن حمل القصال مل يكن موجوداً  ؛الذي جييء على املذهب أنه   يقتص منه
  ه إماا أن يكوانألن القاالع واملقلوع منا ؛قلع السلللللللللللن يفرض على أربعلة أوجله مث 

 :سدون اآلخر و لعك  وراً االقالع م نن أو يكو ي  أو غ  ما ورَ  (2)ني  ما ورَ 

 ور سن صغري مل يثغرثغ : أن يقلع مالوجه األول
 .(3)فمل يطالب يف احلال بقصال و  دية خبملف املوضحة

احلكومة لكن ين ر فإن نبتت كما كانت ومل يبق شاني و  نقصاان منفعة ففي إجياب 
 .(4)وجهان
، دم فإن خرج وجبت قطعاً  (5)[عل الق املاوردي مبا مل يكن خرج حني خصااااااصااااااهما و 

وإن كااان قبلااه   ،يف زمن سااااااااااااااقوطهااا مل بااب  قلعهاااكااان    اثلااو إن  ولو قياال بوجااه  :(6)قااال
 .(7)يفوجبت كان مذهباً 

حمل وجبت وإن كان   (8)مورإن كان الدم خرج من حلم العُ يف  :يف موضاااااااااااااع بخر وقال
 

 (. ٢34/ ١٠العزيز: )   (1)
 ت بعدها أسنان الكرب. نانه اللبنية ونبتمن سقطت أس   هو:   ( املثغور ٢)

 (. ١88/ ١٢(، احلاوي الكبري للماوردي: ) ٢/6٠5الصحاح للجوهري: ) 
 (. ٩/١٩٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢34افعي: )( العزيز للر 3)
 ترجيح.لقاً بال  ضهم مطالرافعي وال النووي يف هذه املسألة، وذكره بع ( مل أقف على هذا الفرع عند  4)

للرافعي: )العز  الطالبني للنووي: )34٢/ ١٠يز  (، بداية احملتاج البن قاضي شهبة:  ١٩٩/ ٩(، روضة 
(8/56 .) 
 ( يف )ط(: القطع. 5)
 ( أي املاوردي. 6)
 (.٢٧٢/ ١٢الكبري: ) ( احلاوي  ٧)
 سنان. : هو اللحم الواقع بني األ( الُعمور8)

 (. ٢/٧5٧للجوهري: )   (، الصحاح ٢/٢3٢: ) لغة لألزهريهتذيب ال
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  ،ما اتصااااااااال به من عروق حمله أو روابطه   (1)(بتبعية)نه قطع  أوجه وجوبه    :السااااااااان فوجهان
فاإن قيال باه كاان هاذا   ،الرج دم  األرش وإن مل  هعليال أن جياب علياومقتهااااااااااااااى هاذا الت  :قاال

 .(2)يفواألوىل وجوبه ،الوجه األصح وإ  فاألصح مقابله
لو كانت ينية فنقصااااااااات منفعتها عن كما    ،(3) وإن نبتت انقصاااااااااة املنفعة عن أماا ا

فهل بب ديتها    ،أو ر عية فنقصاااااااات عن منفعة الر عية اجملاورة  ا  ،منفعة الانية اجملاورة  ا
 .(5)(4)نقو  فيه  و احلكومةأ

عنااد ذهاااب   (6)(والاااان)  ،ولو قياال  ألول عنااد ذهاااب أكار املنفعااةيف  :قااال املاااوردي
 .(7)يفأقلها كان مذهباً 
 ،وجبت احلكومة)معوجة أو خارجة عن مست األسنان أو بقي معها شني ولو نبتت  

 :فوجهان (9)يةاغش (8)(ولو نبتت أطول ما كانت أو نبتت معها سن
 .(10)وهو ما أورده القاضيان املاوردي واحلسني ،شيء أنه   جيب :اأحدمه

 
 ( يف )ز(: يتبعه.١)
 (.١8٩/ ١٢( احلاوي الكبري: ) ٢)
 /ب(. ١٧3( هناية اللوحة ) 3)
للنووي:   (، روضة الطالبني٢34/ ١٠العزيز للرافعي: )(،  273  12)احلاوي الكب  للماوردي:  (  4)
(٩/١٩٩ .) 
 (. 3٢٩/ ٧اج: )(، هناية احملت468/ 8بن حجر: )حملتاج الحتفة ا( املذهب وجوب احلكومة. 5)
 يف )ز(: وبالثاين. (  6)
 (.272  12( احلاوي الكب : ) 7)
 .ني ساقط يف )ز(القوسما بني  (  8)
 األسنان.   دة على األسنان، وهي املخالفة لنبتة غريها من: هي الزائالشاغية( السن  ٩)

 (. ١/3١6صباح املنري للفيومي: ) (، امل ١4/435منظور: ) رب البن لسان الع
 (. 36١املوقد: )   حتقيق خالد  املطلب العايل  بن الرفعة، (،  ٢٧3/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )   (10)
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ب بأنه   :وهو الذي يف املهذب   (1)يواألصاااااااااح عند النوو   ،وأشااااااااابههما عند الرافعي
 .(2)حكومة

، والرافعي اعتربهاا على اليت تليهااساااااااااااااااألاة يف طو اا امل  فرعاا( 3)لكن املااوردي والعمران
 .(4) لنسبة إىل ما كانت عليه

 :فقو نولو نبتت سوداء أو صفراء أو خهراء وكانت بيهاء 
 (5)حلكومة[ا أن   :والعمران يف الكل ،أصااااااااحهما وهو ما ذكره الرافعي يف السااااااااوداء

 .(6)بب
  .(7)أن الواجب الدية :والاان

والقول  حلكوماة على   ،املنفعاة  لى ماا إذا زالاتالادياة عل قول وجوب  ومنهم من محا
 .(8)ما إذا بقيت

 
حميي الدين أبو زكريا النووي الدمشقي،   هو: حيىي بن شرف بن مري بن حسن، شيخ اإلسالم   (1)

غريب، وبورك له يف وقته، له تصانيف عدة، ه، أخذ عن الكمال املطه ومرتبهذبه وضاباملذهب ومحمرر  
 .ه، رمحه هللا٧66منها: الروضة واملنهاج وشرح صحيح مسلم وغريها، تويف سنة  

 (. ٢/١53قاضي شهبة: ) (، طبقات الشافعية البن  3٩5/ 8طبقات الشافعية البن السبكي: )
 (.٩/١٩٩للنووي: )   (، روضة الطالبني ٢34/ ١٠فعي: ) عزيز للرا(، ال٢٢٧/ 3املهذب للشريازي: )   (2)
الشافعيني حلسني، شيخ  هو: حيىي بن أيب اخلري بن سامل بن سعيد بن عبد هللا العمراين اليماين أبو ا  (3)

عارفاً بالفقه واألصول والكالم والنحو، ومن   بإقليم اليمن، تفقه على خاله أبو الفتوح العمراين، كان 
 ، رمحه هللا. 558سنة  وخمتصر اإلحياء، مات  لزوائد،  لبيان، واتصانيفه ا

 (. ١/3٢٧(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة: ) 336/ ٧طبقات الشافعية البن السبكي: )
(4)   ( للماوردي:  الكبري  ) ٢٧3/ ١٢احلاوي  للعمراين:  البيان  العزي53٧/ ١١(،  للرافعي:  (،  ز 
(٢/ ١٠34 .) 
 صحيح. ثبت هو اليف )ط(: الكل، وامل(  5)
 . (٢34/ ١٠العزيز للرافعي: ) ،  (١١/53٧للعمراين: )لبيان ا  (6)
 (. ١53/ ١6كفاية النبيه البن الرفعة: ) (  7)
 (. ١6/١53ة النبيه البن الرفعة: )، كفاي(١٠/٢٧3العزيز للرافعي: )(  8)
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 فإن نقصاااات يلااً   ،كانت وجب بقدر ما نقصاااات من الدية  (1)[أقصاااار لا  وإن نبتت
 .(2)فالو الدية

ري أُ  ،وإن أتخر إنباهتا عن وقته  ن سااااااقطت سااااااالر األساااااانان وعادت ومل تنبت هي
ى الوقات ومل تنبات أو قاالوا ن مهاااااااااااااار فاإ ِ انتُ  ،ذاهناا ترجئ إىل وقات كاأهال اخلربة فاإن قاالوا إ

 .(3)وتبعه األصحاب  ،فاملنصول وجوب القصال ،فسد املنبت و  يرجئ نباهتا
 .(4)يفمة ما يسوغ التوقفلرأيت يف نصول األيف :وتوقف اممام فيه وقال
 .(5)وأيبت ال زايل هذا قو ً 

فإن   ،وغسااااااااتوىف بعد البل القصااااااااال فإمنا ي  وإن أوجبنا ،و  خملف يف وجوب األرش
وإن مات قبل حصول اليأس وبني احلال   ،أو أخذ األرش  ،مات الصى قبله اقتص منه واريه

 .(6)يف األرش وجهان أيتيان يف الدايت و  ل،فمل قصا

 مثغور سن مثغور (7) ( يقلع)ن  أ الوجه الثاين: 
 .(8)في ب القصال قطعاً 

 .(9)دادها قو نرت اسأخذ ديتها ففي  لكن لو نبت سن اجملين عليه بعد

 
 يف )ط(: انقص ما. (  1)
الك  (2) )احلاوي  للماوردي:  املطلب للجويين٢٧٢/ ١٢بري  العزي338/ ١6: ) (، هناية  للرافع(،  ي: ز 
(٢/ ١٠34 .) 
 (. ١٠/٢34(، العزيز للرافعي: ) ١٢/٢٧٢(، احلاوي الكبري للماوردي: )5٩/ 6للشافعي: ) األم(3)
 (.383/ ١6: )هناية املطلب  (4)
 مل أقف عليه.(  5)
 (. ٩/٢٠٠(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢34)العزيز للرافعي:  (  6)
 يف )ز(: يقطع. (  7)
ل8) األم  )(،  6/5٩)   لشافعي:(  للماوردي:  الكبري  للجويين: ١88/ ١٢احلاوي  املطلب  هناية   ،)
(١6 /٢65 .) 
 (. ٩/٠٠٢القصاص ال يسقط. روضة الطالبني للنووي: ) ( املذهب أن  ٩)
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  : ولو مل يقتص أو مل أيخذ الدية حش نبتت ففي ساااقوط القصاااال والدية يملية أقوال
 فلو،  يسااااااااقط القصااااااااال دون الدية  :واثلاها ،يسااااااااقطان  :واثنيها ،  يسااااااااقطان  :أصااااااااحها

ه وفي  ،املوضاااحة مل يساااقط القصاااال فيها و  األرش على املذهب  (1)(أو)التحمت اجلالفة  
 .(3)(2) طانا يسقأهنم :ه بعيدوج

وخصاااااصاااااه اممام على بعده مبا إذا نفذت احلديدة إىل اجلوف وجعل اخلرق من غ   
 .(4)ونبت حلم جديد زوال حلم دون ما إذا زال حلم
فيه األقوال يف  فتأيت (5)،أو بعهه فنبتت فهل هو كعود السنولو قطع لسان إنسان 

فيه   ط على املذهبفيه بعدم الساقو  عاملوضاحة فيقطأو كالتحام   ،ساقوط القصاال والدية
 .(6)الاان :أصحهما :طريقان

 .(7)وقد روي وقوعه ،ومنع بعههم تصوره والصحيح تصوره
بل للم ين  ،فمل ينت ر  ،أو بعدم ساااااقوطهما  ،وساااااواء قلنا بساااااقوط القصاااااال والدية

 .(8)عليه أن يقتص وأيخذ الدية يف احلال على النص
قاد يعود إىل مادة كاذا انت ران   قاالوافاإن  ،هال اخلربةأ  لسااااااااااااااقوط يراجعإن قلناا   :وقيال
فإن قلنا إن عودها يساقط ضاماهنا    ،واحلكم كما تقدم يف غ  املا ور واساتبعدوه  ،تلك املدة

فاإن اقتص وجاب علياه دياة ساااااااااااااان اجلاان  ،فلو أخاذ اجملين علياه ديتهاا مث نبتات وجاب ردهاا

 
 . يف )ز(: و(  1)
 (. ١5/4٩٠)  (، كفاية النبيه:٩/٢٠٠وي: )(، روضة الطالبني للنو ١٠/٢35لعزيز للرافعي: )ا  (2)
 /أ(. 4١٧هناية اللوحة )   (3)
 (.33٧/ ١6هناية املطلب: )  (4)
 (. 6/١٢٧األم: )   (5)
 (.٢35/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ٧/١٠3(، التهذيب للبغوي: ) ١6/388هناية املطلب للجويين: ) (  6)
لب العايل البن الرفعة، (، املط١٠/٢35يز للرافعي: )(، العز ١6/388هناية املطلب للجويين: )(  7)

 (. 366حتقيق خالد املوقد: )
 (. ٢٠٠/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢35فعي: ) (، العزيز للرا6/١٢8لشافعي: ) ( األم ل8)
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 .(1)بعلى املذه
  .( 3)وإن أوجبنا رد الدية على هذا القول،  أنه   جيب عليه شيء  :(2)ابن سلمة  وعن

 .(6)(5)(غلط) (4) هذا[و
وعلى القول بوجوب الادياة فهي دياة العماد أو دياة شااااااااااااااباه العماد أو دياة اخلطاأ  فياه 

ف  والرج منها خمل   ،حال القتيل وهي بري يف كل قتل عمد صاااااااااادر عن ظنّ   ،يملية أوجه
 .)8((7)أو على عاقلتهيف أهنا عليه 

يف دار احلرب على زي الكفاار   وقاد تقادم الكملم على ذلاك فيماا إذا رمى مساااااااااااااالمااً 
 . )9(فقتله

ويبقى  يف  :قال ال زايل.  (10)وليس لل ان أن يقطع سااااااان اجملين عليه العالد قصااااااااصااااااااً 
 .(11)يفللم ين عليه احلكومة على اجلان
 

 (. ٩/٢٠٠وي: )(، روضة الطالبني للنو ١٠/٢35العزيز للرافعي: )  (1)
البغدادي الفقيه الشافعي،   صم أبو الطيب بن سلمة الضيب( هو: حممد بن املفضل بن سلمة بن عا٢)

أصحاب الوجوه، تفقه على خ ثعلب، من كبار الفقهاء ومن  فراء، وشيجده سلمة بن عاصم صاحب ال
 ه، رمحه هللا. 3٠8ابن سريج، تويف سنة 

 (. ٢33قات الشافعيني البن كثري: )(، طب6٢4/ ٢هتذيب األمساء واللغات للنووي: )
 . (368ملطلب العايل البن الرفعة، حتقيق خالد املوقد: ) (، ا١6/388ملطلب للجويين: )هناية ا  (3)
تني، واملثبت من املطلب العايل البن الرفعة وهو الصحيح. بني املعقوفتني ساقط من النسخ( ما  4)

 (. 368)وقد:  املطلب العايل البن الرفعة، حتقيق خالد امل 
 يف )ز(: وغلها. (  5)
 (. 368العايل البن الرفعة، حتقيق خالد املوقد: ) (، املطلب  ١6/38٩للجويين: )هناية املطلب    (6)
 لسابقة. املصادر ا  (7)
(، هناية احملتاج 8/4٢٧عمد وجتب على العاقلة. حتفة احملتاج البن حجر: )   املذهب: أهنا شبه(  8)

 (. ٢٩3/ ٧للرملي: ) 
 أ(. ١4٩/ ٩اهر، نسخة املتحف: )لط اجلو خمطو (  9)
 (. ١٠٢/ ٧ي: ) (، التهذيب للبغو ٢٩6زايل: )الوسيط للغ  (10)
 (. ٢٩6الوسيط: )   (11)
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فإن تعد    ،يا ر مان يف سااااااان من ملواخلملف املتقد  و  يبعد أن أييت فيها التفصااااااايل
وقد وجب له على اجملين عليه دية   ،لتعذر القصاااااااااااال  ؛اجلان وقلع سااااااااااان العالد فعليه ديته

 .(2)(1)[قالتال فيأيت فيه أقوال  ،السن  لعود
  من اجلان فعاد ساااااااااانه دون ساااااااااان اجملين عليه فهل للم ين عليه قلعه اثنياً  صَّ وإذا اقتُ 

 .(4()3)نملنبت فيه وجهاإىل أن يفسد ا واثلااً 
  :فيااه وجهااان    وعلى هااذا فهاال لااه الااديااة.  يف(5)الااذي قطع بااه املراوزة  يف  :ال اممااامقاا
 .(6)خلروج األول عن أن يكون قصاصاً  ؛نعم :أصحهما

فمل شايء لواحد منهما على اآلخر على القولني   واجملين عليه معاً ولو عاد سان اجلان
 .(7)معاً 

 .(8)يفقولني إىل مقصد واحداء اللتفريع إفهومن غريب ايف :امقال امم
 .هذا كله تفريع على القول  قامة سن العالد مقام األول

يبت أضاااداد هذه األحكام فمل يرد   ،األظهر  (9) فإن فرعنا على أنه هبة جديدة وهو

 
 هو الصحيح. واملثبت    ( يف )ط(: القصاص،١)
 (.٧/١٠٢(، التهذيب للبغوي: ) ٢٩65(، الوسيط للغزايل: ) ١6/388للجويين: ) هناية املطلب    (2)
 (.٩/٢٠٠: ) (، روضة الطالبني للنووي٢35/ ١٠زيز للرافعي: ) (، الع١٠٢/ ٧التهذيب للبغوي: )  (3)
البن قاضي شهبة:   ة احملتاج(، بداي3٠/ 4له ذلك. أسىن املطالب لزكريا األنصاري: ) املذهب أّن  (4)
(8/4٢8 .) 
 (.38٩/ ١6هناية املطلب: )  (5)
 (. ٩/٢٠١(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢36العزيز للرافعي: )  (6)
 (. ١٠/٢36(، العزيز للرافعي: ) ١6/3٩٠طلب للجويين: )ية املهنا  (7)
 (.3٩٠/ 6١ة املطلب: )هناي  (8)
 /ب(. ١٧4هناية اللوحة )   (9)
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 .(2)إن كان اقتص (1)(السن)و  يعطى دية  ،اجملين عليه الدية اليت أخذها
وقد اساااااااتويف منه موجب األول   ،هبذا القلع  لعالد فعليه ديتهجلان السااااااان اقطع اوإذا 

فاااإن مل يكن اقتص مناااه بااال أخاااذت مناااه الااادياااة فللم ين علياااه أن يقتص ،   لقصاااااااااااااااااال
فقد اجتمع له عليه قصاال يف السان  أخذ الدية أيهااً   (4)(يكن)فإن مل  ،الاان  (3)( لقلع)

 ين عليه وقد عليه فمل شاااايء للمان دون ساااان اجملين وإذا عاد ساااان اجل ،ودية أو ديتان فيه
 .(5)استويف حقه مبا سبق

 أن يقلع غري مثغور سن مثغور: الوجه الثالث
و  شاايء ،  وأيخذ األرش إن شاااء  ،عليه أن يقتص إن شاااءللم ين يف :فقال ابن كج

 .(6)يفله مع القصال كما يف قطع الشملء  لصحيحة
 ويف أمايل :قال ،وإ  فمل قصااااال بلا غ  املا ور قد هذا كله إذا كانيف :قال الرافعي

فاصااااارب إىل أن يصااااا   ،سااااانه اآلن فال اهر منها العودأنه يقال له إن قلعت  يف:  (7)أيب الفرج
 .(8)يفيفويشرتط عليه أن   حق له فيما يعود ،فإن استع ل أجيب ،ما وراً 

 
 س. يف )ز(: النف(  1)
)هن  (2) للجويين:  املطلب  ) (١6/38٩اية  للرافعي:  العزيز  الطالبني ٢35/ ١٠،  روضة   ،)

 (. ٢٠٠/ ٩للنووي:)
 يف )ز(: القطع. (  3)
 ساقط يف )ز(. (  4)
 (. 3٧٢)  خالد املوقد: الرفعة، حتقيق (، املطلب العايل البن  ١٠/٢36عزيز للرافعي: )ال  (5)
 (. ٩/٢٠١)   للنووي: (، روضة الطالبني ١٠/٢36العزيز للرافعي: )  (6)
بن أمحد بن حممد بن أمحد بن زاز السرخسى التربيزى أبو الفرج، حافظ املذهب،   ( هو: عبد الرمحن ٧)

أبو طاهر روى عنه    ه الزهد، نزل مرو وأخذ العلم عن القاضي حسني، ِرف عنصاحب كتاب األمايل، عُ 
 . ه، رمحه هللا4٩4عمر بن أيب مطيع، وغريمها، تويف سنة السنجي و 

 (. ١٠١/ 5(، طبقات الشافعية البن السبكي: )3٢6/ ٢ألمساء واللغات للنووي: )هتذيب ا 
 (. ٢36/ ١٠العزيز: )   (8)
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 غري مثغورقلع غري مثغور سن ي أن: الوجه الرابع 
فإن مل تنبت وقد دخل وقت   ،احلال فإن نبتت فمل قصااااااال و  ديةال يف فمل قصاااااا

وإن   ،فاإن اقتص ومل تعاد من اجلاان فاذا   ،األرش أو يقتص  نبااهتاا فللم ين علياه أن أيخاذ
 .(1)اممام تقلع :قال :أظهرمها :وجهان عادت ففي قلعها اثنياً 

  

 
(، ٢36/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ٧/١٠٢لتهذيب للبغوي: ) (، ا١6/٩٠3هناية املطلب للجويين: ) (  1)

 (. ١6/4٩٠(، كفاية النبيه البن الرفعة: )٩/٢٠١ي: ) ضة الطالبني للنوو رو 
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 العدد يف :التفاوت الثالث
وقد يكون لنقصااااااان يف  ،طرف اجلانكون لنقصااااااان يف يف العدد قد ي تِ التفاو   طرقُ 

 .(1)طرف اجملين عليه
ر  ااخياااي واملقطوعة كاملة األصابع  ،اً أصبع ن كانت يده انقصة   فإن كان يف يد اجلان

 .(2)نيأصبعوأرش  ،اجملين عليه بني أن أيخذ دية اليد
مل يكن   ،انقصااة  كفاً امل األصااابع  كما لو قطع ك  عليه وإن كان النقصااان يف يد اجملين

وأخذ ديتها    ،وله لقط األصااااابع األربع إن شاااااء  ،للم ين عليه قطع اليد الكاملة من الكوع
 .(3)إن شاء

مل  ،أو لقط بعهااااااها وأخذ بدل الباقي ،كانت كاملة  (4)(إن)وإن كان لو أراد لقطها 
وكاذا   ،بااقياةاله أصاااااااااااااابعااليت تقاابال منبات   لقطهاا فلاه حكوماة مخس الكف  (5)(فاإن)  ،اكن
 .(6)أربعة أمخاسها املقابل لألصابع املقطوعة على الصحيح املنصولومة حك

فلقط  ،ويد اجملين عليه معتدلة  ،اً أصااابعوجيري اخلملف فيما إذا كانت يد اجلان زالدة  
  (7)   كومةهل تدخل ح ،لتعذر القطع من الكوع للزالدة  ؛اجملين عليه أصاااااابع اجلان اخلمس

 
 (.١١٠/ ٧بغوي: )(، التهذيب لل٢٩٧/ 6للغزايل: )الوسيط   (1)
أصبعا، ناقصة  قطع يدا كاملة األصابع، ويد اجلاين  لعل العبارة فيها نقص وعبارة النووي هكذا "  (2)

ولو كانت ناقصة ،  صبع األرش لأل  يد الناقصة، ويأخذ ن يقطع الفللمجين عليه أن يأخذ دية اليد، وله أ 
واحدة، فللمجين عليه قطع املوجودة، ني، ولو قطع أصبعني وله أصبع  وأرش أصبعأصبعني، فله قطع يده  

 (. ٢٠٢/ ٩روضة الطالبني: ) ."وأرش املفقودة
 (. 202 9روضة الطالبني للنووي: )  (،١٠/8٢3)العزيز للرافعي:  (  3)
 ز(: لو. يف )(  4)
 يف )ز(: وألن. (  5)
 . (202  9البني للنووي: )روضة الط  (،٢38/ ١٠: )العزيز للرافعي  ،(34٧خمتصر املزين: )  (6)
 /أ(. ١٧5اية اللوحة ) هن  (7)
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 .(1) حتت قصال اخلمس
دخلت حكومة منابتها    ،الصااااورة األوىل دية األصااااابع األربع ومل يلقطهاولو دخل يف 

وأماا حكوماة اخلمس البااقي من   ،أهناا   تادخال فيهاا  :وفياه وجاه  ،فيهاا على ظااهر املاذهاب
يسااتتبع مجيع الكف كما يسااتتبعها    أصاابعأن كل    :وفيه وجه ،الكف فت ب على الصااحيح

 .(2)لكلا
تسااااااااتتبع حكومتها من حصااااااااة األصااااااااابع هل  ضعملف يف أن دية بورتب اممام اخل

 ،يسااتتبع فالدية أوىل :إن قلنا ،  على هذا اخلملف أن قصااال بعهااها هل يسااتتبع  الكف
 .(3)ففي الدية وجهان ،  استتباع يف القصال :وإن قلنا

 :جهة ما بعده يملية أو أن يف ا سااتتباع يف نفس األصااابع وديتها حكوم  :ويتحرر منه
 .ايت دون القصالعه الدتستتب :اثلاها

ولو قطع  ،فمل قصاااااال إ  أن تكون كف القاطع مالها  ،  أصاااااابع  ا ولو قطع كفاً 
 .(4)فلصاحبها قطع كفه ودية األصابع ،كاملة األصابع  صاحب هذه الكف يداً 

  

 
-4/3٠)صاري:  (، أسىن املطالب لزكريا األن ١٠/٢3٩املذهب: أهنا تدخل. العزيز للرافعي: )   (1)

3١ .) 
(٢ ( للجويين:  املطلب  هناية   )6٠٢٢/ ١( للرافعي:  العزيز  للنووي: ٩٢3/ ١٠(،  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢٠٢ .) 
 (. 3٢٢-٢٢4/ 6١ب: )( هناية املطل 3)
(، روضة 4٠٢/ ١٠(، العزيز للرافعي: )565/ ١١(، البيان للعمراين: )١١١/ ٧)( التهذيب للبغوي:  4)

 (. ٩/٢٠3الطالبني للنووي: ) 
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 فروع
 ،يمةويد اجملين عليه سال   ،كان يف يد اجلاين على الكف أصلبعان شلالوان  لواألول:  
وإن شاااااء لقط   ،وليس له شاااايء بساااابب الشاااالل  ،وإن شاااااء قطع يده  ،الديةفإن شاااااء أخذ 

 .(1)نيأصبعاألصابع الاملث السليمة وأخذ دية 
فالقدر الذي يقابل األصااابع املقطوعة يف اندراجه يف قصاااصااها   :وأما حكومة الكف

ندراج ما  اويف  ، قصااااااااااااال األصااااااااااااابعاملتقدمان يف اندراج حكومة الكف يف  (2)[نلوجهاا 
يف أن دية بعض األصااااااااااااااابع هل    :ديتهما الوجهان املتقدمان  (3)(حتت)ني  صاااااااااااااابعاأل يقابل

 .(4) أم ا ستتباع خمتص  لكل ،تستتبع حكومة منبتها
ان شااااملوان مل  أصاااابعويف يد اجملين عليه   ،ولو انعكس احلال فكانت يد اجلان سااااليمة

وحكومة الاملث السااااااااليمات  عليه القصااااااااال يفلم ين  لكن ل  ،جيز القصااااااااال من الكوع
وأييت اخلملف يف اسااااااااتتباع األصااااااااابع الاملث حكومة ما يليها من ،  ني الشااااااااملوينصاااااااابعاأل

جواب   :حكوماة ماا يليهاا من الكف وجهاانو   الشااااااااااااااملوين ةويف اسااااااااااااااتتبااع حكوما ،الكف
 .(6)(5)وهو ما أورده القاضي وصححه الفراء ،  :وظاهر النص، نعم :العراقيني

 
األ١)  ) ( للشافعي:  احلاوي  6/56م   ،)( للماوردي:  للجويين: ١6٢/ ١٢الكبري  املطلب  هناية   ،)
(١6 /٢٢3 .) 
 قوالن. ال   :(ط( يف )٢)
  . بجت   : ( يف )ز(3)
 (. ٢٠٢/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢4٠زيز للرافعي: )(، الع٢٩٧/ 6الوسيط للغزايل: )(  4)
الكويف موىل    (5) الفراء  بن زايد  بلبين أهو: حيىي  الكسالي وسلمة  ن عاصم وحممد سد، أخذ عن 

لعلمه   العربية؛  السمري وغ هم، كان إماما يقة، له  ع طويل يف الل ة والنحو، قيل لو ه لسقطت الل ة 
 طريقه إىل مكة املكرمة، رمحه  .   ه يف 207هبا، تويف سنة 

واللغات   األمساء  ) هتذيب  والل٢8٠/  ٢للنووي:  النحويني  طبقات  الزبيدي: غويني  (،  بكر  أليب 
(١/١3١ .) 
(، ١٠/٢4٠(، العزيز للرافعي: )٢٢4-١6/٢٢5(، هناية املطلب للجويين: )348خمتصر املرين: )   (6)

 (. ٩/٢٠3للنووي: ) الطالبني  روضة  
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أما   ،ن دية بعض األصاااابع تساااتتبع قساااطها من حكومة الكفإ لوجهان على قولنااو 
وكذا لو كان  ،فحكومة بعهاااااااااها أوىل ،احلكومةن دية بعهاااااااااها   تساااااااااتتبع بعض إ إذا قلنا

ويف  ،وحكومة الشااااااااملء  ،فله قطع األربع  ،واحدة  اً أصاااااااابععليه  (1)ين[اجمل املشاااااااالول من يد  
ومة الكف ويف اسااااااااااتتباع حك  ،ما يليها من الكفيف األربع حكومة   اسااااااااااتتباع القصااااااااااال

 .(2)حكومة ما يليها اخلملف
وأما حكومة   ،صاااابعوجبت دية األ ،واحدة خطأ  أصاااابعإ     ليس  ا  (3)ولو قطع كفاً 

وإن قلنا   يسااااتتبع كله وهو  ،فمل جيب  يسااااتتبع كل الكف  أصاااابعن كل إفإن قلنا    :الكف
وبااب حكومااة   ،أهنااا تاادخاال  :أظهرمهااا  :نمنبتهااا فيهااا وجهاااففي دخول حكومااة    ،ذهااباملاا

 .(4) قي الكف
فمل   ،كفهاا أقصاااااااااااااار من األخر ولو كاانات أصاااااااااااااااابع إحاد  يادياه أو  يف  :قاال الب وي
 .(5)يفوجيب فيها دية انقصة حكومة ،قصال يف األخر 

 :أصابع (6)(ستة)وعلى يد اجلاين  ،الثاين: قطعت يد معتدلة
أو تكون الزالدة واحدة   ،لها أصااااااااااليةأو تكون ك  ،بعينهاتكون إحداها زالدة  أن   فإما
 .(7)   بعينها

إ  أن تكون   ،يده من الكوع فمل تقطع  معينة زائدةاحلالة األوىل: أن تكون واحدة  
وأييت الوجهان    ،لكن للم ين عليه لقط اخلمس األصليات   ،الزالدة انبتة من الذراع  صبعاأل

حبيو لو   ،ىل جانب أصاااااااااليةفإن كانت الزالدة إ  ،قصااااااااااصاااااااااها حكومة الكفيف اساااااااااتتباع  
  ،أصابع وأيخذ دية    ،األربع  بل يقتصار على قطع ،قطعت األصالية لساقطت الزالدة مل تقطع

 
 اجلاين.   ( يف )ط(:١)
 (. ٩/٢٠٢وي: )(، روضة الطالبني للنو ١٠/٢4٠( العزيز للرافعي: )٢)
 . /ب(١٧5( هناية اللوحة ) 3)
 (. ٩/٢٠٢روضة الطالبني للنووي: )(،  ١٠/٢4٠العزيز للرافعي: )(  4)
 (. ١١٢/ ٧التهذيب: )(  5)
 : شبه.(يف )ز(  6)
 (. ٢٩٧-٢٩8/ 6ط للغزايل: )(، الوسي65/ 66) األم للشافعي:  (  7)
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كما إذا كانت انبتة على    ،وأمكن قطع بعهاااااااااااااها مع األربع  ،أصااااااااااااابعولو كانت انبتة على 
 .(1)أصبعيلاا دية  خذوأي ،منها مع األربع فيقطع األمنلة العليا ،أصبعاألمنلة الوسطى من  

 ن انقسمت القوة ستة أجزاء متساوية يف   ،الثانية: أن تكون الست كلها أصليات
وأيخذ    ،فللم ين عليه أن يلتقط منها مخسااااً   ،وقال أهل اخلربة كلها أصااالية ،والعمل  ،القوة

س على قطع هذه اخلم ينب ي أن يكونيف :وقال  ،كذا رواه اممام عنهم  .(2)ساااادس دية اليد
 .(3)يفعلى الطرف لتقع الباقية ؛و ء

إن مل تكن السااااااااات املفروضاااااااااة على تقطيع اخلمس املعهودة يف :واعرتض الرافعي فقال
  ،فمعلوم أن صورة امهبام تباين صورة سالرها   ،وإن كانت على تقطيعه  ،وهيأاهتا فهذا قريب
وإن   ،جلانباخلمس من ذلك ا لتقطيفينب ي أن  ،به امهبام على الطرففإن كانت اليت تشاا

لقط اخلمس من يفينب ي أن    ،كاااامللحقاااة هباااااليت على الطرف    (4)(وكاااانااات)ة  نيااااثوقعااات  
 .(5)انتهى يفاجلانب اآلخر
 .وأما الاانية فالقوة تبني الزالدة ،أن املسألة مفروضة يف احلالة األوىل :وال اهر

ي والاذيف  :قاال امماام  ،لادتعينات أن أحادمهاا هو الزا  ،نيأصاااااااااااااابع  (6) بني[وإن فرض  
كما    ،لو قطعها قاطع مل يتعني قطع اخلمس هبا ،نعم  ،طن منع القصااااااالتلج يف قلب الفال

 .(8)(7) يفتقدم يف قطع أمنلة معتدلة  ألمنلتني
فإن  در وقطع   ،منها    جيوز أن يلتقط شااااايأاً يف :والذي أبداه قد قاله القاضاااااي فقال

  ،اليد مخسااااااة أسااااااداس سااااااتوىف فقد ا  ،منها ساااااااً قطع مخوإن   ،ألزمناه حكومة للزايدة  ،الكف
 

 (.١٠/٢4١العزيز للرافعي: )(،  112  7: )(، التهذيب للب وي297  6الوسيط لل زايل: )(  1)
 (.٩/٢٠4(، روضة الطالبني للنووي: ) ٢4١/ ١٠زيز للرافعي: ) الع(،  112  7: )تهذيب للب ويال  (2)
 (.٢33/ ١6( هناية املطلب: )3)
 )ز(: وكان.   ( يف 4)
 . (٢4١/ ١٠)   ( العزيز:5)
 . سابه، واملثبت هو الصحيح؛ للسياق واملعىن  ( يف )ط(: مائة، ويف )ز(: 6)
 (.٢33/ ١6( هناية املطلب: )٧)
 . /أ(١٧6لوحة ) ( هناية ال8)
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 يفليكون حكومة لزايدة اخللقة فيما اساااااااااااتوىف  ؛دية حيط من ذلك شااااااااااايء وبقي له سااااااااااادس
 .(1)انتهى

 .(2)راجع إىل ن ر اجملتهد ،واألمر يف احملطوط
 .(3)يفو  شيء عليه ،يعزريف :قال الب وي ،اجملين عليه وقطع األصابع الست ولو  در

در احملطوط من سااااااادس الق وهو ،مل يبعد  (4)(ةالصاااااااور )لزايدة    ؛زمه شااااااايءولو قيل يل 
 .(6)أخذه مع قطع اخلمس (5)(ولو)، الدية

لو قطع الكف ألزمناااه حكومااة للزايدة اليت كاااناات يف خلقااة يااد يف  :وقااال القاااضااااااااااااااي
 .(7)يفاجلان

وهو موافق ملا سااايأيت يف الدايت عن النص فيما إذا قطع كفني على سااااعد واحد   
 .(8)ومة من أجل الصورةصف الدية وحكبب نأنه  ،ميز أحدمها عن اآلخريت

  ،ه أصااااااابع  (9)[ تقطع  من معتدل    اً أصااااااابعولو قطع صااااااااحب هذه األصاااااااابع السااااااات  
 .(10)وهو بع  ويلاا بع  ،وأيخذ منه ما يفهل به مخس الدية على سدسها

ملساااتوىف ن األ ؛حيط من قدر التفاوت شااايء :وقياس ما سااابق أن يقاليف :قال الرافعي
 

 (.388(، املطلب العايل البن الرفعة، حتقيق: خالد املوقد: ) ١5/4٠6نبيه البن الرفعة: )( كفاية ال١)
 (.297  6: )للغزايل الوسيط(  2)
 (. ١١٠/ ٧يب: )التهذ (  3)
 وم. ( يف )ز(: الص4)
 ( يف )ز(: لو. 5)
 (. 242  10( العزيز: ) 6)
- 387حتقيق: خالد املوقد: )  بن الرفعة،    ملطلب العايل(، ا406 15(كفاية النبيه  بن الرفعة: ) 7)

388 .) 
 (. ٧٧-6/٧8( األم: ) 8)
 ( يف )ط(: انقطع. ٩)
(١٠  ) ( للبغوي:  الطالب١١3/ ٧التهذيب  روضة  للنووي(،  ) ني  للرافعي:  ٩/٢٠5:  العزيز   ،)
(٢/ ١٠4٢ .) 
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 .(1)يفسسدس يف صورة مخ
ولو ،  ويؤخذ منه شايء للزايدة املشااهدة  ،قطعت يده  ،ملوصاوفةتدل اليد اولو قطع مع

 .(2)(اليد)ويؤخذ سدس دية  ،مل يقتص منه ،منها اً أصبعقطع 
تة  وهو ساا  ،ويؤخذ ما بني يلو الدية ومخسااها  ،أصاابعقطعت منه   ،نيأصاابعولو قطع  
ماا بني  ،دياة اليادخاذ مناه من وأُ   ،ناقطع مناه أصاااااااااااااابعا  ،منهاا  ع يملاثً ولو قط، أبعرة ويلااا بع 

 .(3)يفرةأبع ةوهو مخس  ،اخلمس والنصف
كمن قطع    (4)(وهو)يف :قال اممام  :من يد القاطع  اً أصااااابعولو  در اجملين عليه وقطع  

 . )6((5)(يفالصحيحة هبا)در اجملين عليه وقطع تفاب ،شملء يداً 
  ففي وقوعه قصااااااااصااااااااً فإن رضاااااااي به اجلان وأذن فيه   ،أنه   يقع قصااااااااصااااااااً  وقد مرَّ 

 تقدما. وخملفٌ  تفصيلٌ 
عليها   ن قالوا أن القوة مل تنقساااااااااااااام  ،الثالثة: أن تكون منها واحدة زائدة ال بعينها

 .(7)كذا صورها اممام وال زايل يف غ  البسيط  ،والزالدة ملتبسة ،أجزاء متساوية
منها   اً أصاااااااابع أنّ   ندرِ   (8)(قالوا مل إذا)فيما   : زايل يف البساااااااايطوصااااااااورها القاضااااااااي وال

 .(9)أو األصابع كلها أصليات  ،وهي ملتبسة ،زالدة

 
 (. ٢4٢/ ١٠( العزيز: ) ١)
 ز(: يد. ( يف )٢)
 (. ٩/٢٠5ووي: )الطالبني للن(، روضة  ١٠/٢4٢( العزيز للرافعي: )3)
 ( يف )ز(: هو. 4)
 ( يف )ز(: هبا الصحيحة. 5)
 (.٢34/ ١6( هناية املطلب: )6)
 (. 6/٢٩8)   للغزايل:  (، الوسيط ١6/٢3١: )( هناية املطلب لل ويين7)
 ال. وا  لو قال)ز(:    ( يف 8)
(، 458قحطاين: )الرمحن ال  ، حتقيق: د. عبد(، البسيط للغزايل١6/٢3١: )اية املطلب لل ويين( هن9)

 (. ٧/١١3التهذيب للبغوي: ) 
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 .(2)  قصال يف اخلمس (1) أنه :وهو وحكمهما واحد ،ر الرافعي الصورتنيوذك
فعليه  ،و  در وقطع الكللو ، فليس عليه إ  التعزير  ، در وقطع منها مخساااااااااً   (3)ولو
 .(4)لزالدةحكومة ل

  

 
 /ب(. ١٧6اللوحة )   ( هناية1)
 (. ٢4٢/ ١٠العزيز: )   (2)
 يف )ز(: فلو.(  3)
 (. ٩/٢٠6ني للنووي: )ضة الطالب(، رو ١٠/٢4٢العزيز للرافعي: )  (4)



 125  جلواهر البحريةا  

 :، فلها حالتانهلا أربع أنامل الفرع الثالث: لو خلق هللا تعاىل أصبعاً 
، وقد يساااتدل له  ن تكون قريبة إحدامها: أن تكون األربع أصلللية عند أهل اخلربة

ا أمنلة صااحبهقطع   (1)(وإذا)،  مفرطة يف الطول، مناسابة لساالر األصاابعمن ا عتدال، غ  
اجملين علياه هباا،    ى متاام حقتو  يتاأة،  طعناا مناه أمنلان معتادل األانمال، قم  (2)(ن  هاا)من  

وإن   ،ما بني الربع والالو من أرش األمنلة، وهو مخسااااااااة أسااااااااداس بع   (3)(مع)فعليه ذلك 
 .(4)ع ني، وألزمناه ما بني النصف والالاني؛ وهو بع  ويلو بقطعنا منه أمنلت  ،قطع أمنلتني

 هان:ه هبا وجأصبع (5)(طعق)ففي  ،صبعوإن قطع األ
 .(7)(6)والرواين، وصححه اممام ،أحدمها: نعم، وجزم به القاضي

 .(8)وإن جزم يف غ ه  ألول به يف الوجيز واثنيهما:  ، وصححه الب وي، وجزم
يااة؛ ربع الااد، ويطااالااب بهه يملث أانماال، هي يمليااة أر ع حقاايقطع مناا  :الاااانفعلى  

 .(9)بع ان ونصف بع  وهو

 
 ز(: فإذا.( يف )١)
 يف )ز(: نظريهتا.   (٢)
 ( ساقط يف )ز(. 3)
األم 4)  )  ( ل8٠/ 6للشافعي:  الوسيط   ،) ( ) 6/٩8٢لغزايل:  للبغوي:  التهذيب  البيان (،  ٧/١١3(، 

 (. 385/ ١١للعمراين: ) 
 ( يف )ز(: قلع. 5)
(6 ( للجويين:  املطلب  هناية  للرافعي:٢3٧/ ١6(  العزيز  للنووي: (٢43/ ١٠)  (،  الطالبني  روضة   ،
(٩/٠6٢ .) 

الطالبني للنوويوإلي(  7) الرافعي والنووي. روضة  للرافعي: ٢٠6/ ٩: ) ه مال  العزيز   ،)  (١٠/٢43-
٢44 .) 

(، العزيز ١١3/ ٧(، التهذيب للبغوي: )٢٩8/ 6(، الوسيط للغزايل: )٢/١35) ( الوجيز للغزايل:  8)
 (. ٢43-١٠/٢44للرافعي: )

 (. 43٢-٢44/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ١١3/ ٧لبغوي: )التهذيب ل(  9)
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 .(1)شيء عليهو   ،ه، عزرأصبعوقطع   در اجملين عليهو ول
أمنلتااااه، ويؤخااااذ منااااه ربع ديااااة   مل تقطع  صاااااااااااااابعولو قطع معتاااادل أمنلااااة من هااااذه األ

 .(2)صبعاأل
الااااديااااة  فللم ين عليااااه أن يقطع منااااه أمنلااااة وأيخااااذ مااااا بني يلاااا  ،ولو قطع أمنلتني و 

ماا بني طع أمنلتني، وأيخاذ  ولو قطع يملث أانمال فلاه أن يق،  نونصاااااااااااااافهاا؛ وهو بع  ويلااا
 .(3)و مخسة أسداس بع ، إ  أن يشاءالالاني ويملية أر ع؛ وه

 املقطوعة شااااايء؛ ألهنا ربعومل يذكروا أنه حيط من املهاااااموم إىل األمنلة يفقال الرافعي: 
 .(5)يفشيء بخره ومل يلزمه أصبعمجيعه، قطعت  صبع، ولو قطع األول يصورة  (4)[يف 

لاادة يف الطول، فااإن زادت يف  ل األربع زاذات األانماا  صاااااااااااااابعاأل  هااذا كلااه إذا مل يكن
فمل يقطع   ،صبعفأما إذا قطع مجيع األ ،م فيما إذا قطع أمنلة وأمنلتنيالطول فاحلكم كما تقد

يف أن األصااااابع الساااات املتساااااوية،   تقطع  أجل الزايدة يف الصااااورة كما تقدم من  ،هأصاااابع
 رش.مل احلق  ألمل، ويكعتدل للزايدة، لكن تقطع يملث أانبكف م

خاارجاة عن أصااااااااااااااال اخللقاة، فاإن قطع  احللاللة الثلانيلة: أن تكون األمنللة العليلا زائلدة
 .(6)أصبعه، وتؤخذ منه الديةمعتدل مل تقطع  أصبعَ صاحبها 

  (7)  وختتلف  ،وأخاااذت مناااه حكوماااة الزالااادة  ،أصاااااااااااااابعاااهولو قطعهاااا معتااادل قطعااات  

 
 (. ٩/٢٠6ووي: )(، روضة الطالبني للن١٠/٢44العزيز للرافعي: )  (1)
)التهذيب    (2) للرافعي  (،١3١-٧/١١4للبغوي:  )العزيز  للنووي: ١٠/٢44:  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢٠6 .) 
 املصادر السابقة. (  3)
 . يف )ط( ( ساقط4)
 (. ٢44/ ١٠العزيز: ) (  5)
 (.٩/٢٠6(، روضة الطالبني للنووي: ) ٢44/ ١٠للرافعي: ) العزيز    (،١١4/ ٧ذيب للبغوي: )الته  (6)
 . /أ(١٧٧) اية اللوحة  هن  (7)
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 .(1)وية لهقملزالدة ساقطة العمل أو ن تكون ااحلكومة  
قطع   ،ولو قطع أمنلتني،  ، وباب احلكوماةل أمنلااة منهااا مل يقتص منهااااملعتااد  ولو قطع

للزايدة  ،منااااه أمنلااااة منااااه أمنلتااااان، وأخااااذت   ،ولو قطع يملاثً ،  وأخااااذت احلكومااااة  قطعاااات 
 .(2)احلكومة

 على كفاعد وقدمني ويدين على ساااااا أصاااااابعوحكم األمنلتني املتساااااااويتني على رأس  
 .(3)قدمة وأحكامهاث املتاألحوال الامليف لست حكم األصابع ا

أمنلتااه، وإن قطعهمااا   مل تقطع  ،فااإن قطع معتاادل أحااد الطرفني  :فااإن كاااان أصااااااااااااااليني
 .(4)قطعت أمنلته، ولزمه شيء لزايدة اخللقة ،مجيعاً 

دمها، ويتخ  حاأ  ، ويقطع(5)(علياه) مل يقطع طرفاً   ،وإن قطع صاااااااااااااااحبهاا أمنلاة معتادلة
 .(6)منه شيء وطاً منه نصف األرش، حمط ذما املقتص، ويؤخفيه

طرفا هذه األمنلة على رأس األمنلة الوسااااااااطى، أما لو لقي رأسااااااااها    (7)[يبت هذا إذا 
لع م مفصاااااااااال،  وبني ا  (8)(بينها)ت الطرفان من ذلك الع م، فإن مل يكن تسااااااااااعمث ا ،ع م

 
- ٩/٢٠6(، روضة الطالبني للنووي: ) ٢44/ ١٠العزيز للرافعي: )   (،١١3/ ٧: ) تهذيب للبغويال  (1)

٢٠٧ .) 
 املصادر السابقة.   (2)
(3 ( للجويين:  املطلب  هناية  الوسي٠٢4/ ١6(   ،)( للغزايل:  الط 6/٢٩8ط  روضة  للنووي:(،   البني 
(٩/٢٠٧ .) 
(4 ( للجويين:  املطلب  هناية   )١6 /٢4٠( للرافعي:  العزيز  الطا٢44/ ١٠(،  روضة  للنووي: (،  لبني 
(٩/٢٠٧ .) 
 )ز(: أمنلة.   ( يف 5)
(6 ( للجويين:  املطلب  هناية   )١6 /٢4٠( للرافعي:  العزيز  للنووي: ٢44/ ١٠(،  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢٠٧ .) 
 )ط(: تثبت.   ( يف 7)
 : فيها.يف )ز((  8)
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الل هنا ، فالع م احلمنهما مفصاااااال   وإن كان لكل طرف  ،فليس ذلك موضااااااع القصااااااال
ع أانمل، والعليا منها ذات  ا أرب  أصااااااابعأمنلة أخر ؛ وهي   ساااااااطىألمنلة الو لساااااااعتني وابني ا
  (1) (عن)أو القدمني أصااااااااال، واآلخر زالد   ،أو الكفني  ،وإن كانت إحد  األمنلتني، طرفني
 .(2)ويف الزالد: احلكومة ،ففي األصل القصال واألرش كاملنيعامل، 
فراده رف األصاااااااااااااالي إن أمكن إصااااااااااااااااااحبهاااا أمنلاااة معتااادلاااة، قطع مناااه الطو قطع  لو 
 .(3) لقطع

 ، وهي تناسااااب سااااالر األصااااابع يف الطول،الفرع الرابع: أصلللبع ليس هلا إال أمنلتني
اتمة، وإمنا هي أمنلتان، وأظهرمها: أهنا    اً أصااااااابعأحدمها: أهنا ليسااااااات   لإلمام فيها احتما ن:

 .(4)دةاحو  أصبعكما أن ذات األانمل األربع   لتني،اتمة لكنها ذات أمن أصبع
  مفصااااااااال  ا، قال اممام: األظهر عندي: نقصاااااااااان شااااااااايء من  بعأصاااااااااولو فرض 

 .(6)صبع؛ ألن ا ناناء إذا زال  لكلية سقط مع م ما مع األ(5)(الدايت )
 .(7)يفالسليم هبا أصبعهذا الكملم إىل أ  يقتص  روقد ين يفقال الرافعي: 

ساابيل مل ، فالوسللطى  األمنلة    مس: إذا قطع سللليم من فاقد األمنلة العلياااخلالفرع  
أو جناية، ففي القصاااااااااااال اآلن    ن زالت العليا آبفة، ،إىل القصاااااااااااال، فإن أمكن قطعها

 
 )ز(: على.   يف   (1)
(2)( للجويين:  املطلب  ) ١6/٢4١هناية  للرافعي:  العزيز  ا٢45/ ١٠(،  روضة  للنووي: (،  لطالبني 
(٩/٢٠٧ .) 
 (. ٩/٢٠٧(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢45العزيز للرافعي: )  (3)
(4  ) ( للجويين:  املطلب  الو ٢38/ ١6هناية  للغزا(،  )سيط  ل6/٢٩8يل:  الطالبني  روضة  لنووي: (، 
(٩/٢٠٧ .) 
 )ز(: الدية.   ( يف 5)
 (.٢3٩/ ١6هناية املطلب: )(  6)
 (. ٢٠٧-٩/٢٠8وضة الطالبني للنووي: )(، ر ١٠/٢45)  للرافعي: ( العزيز  ٧)
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 .(1)انيةكما لو زال محل اجل  ،القطع  ن له ذلك  :وأصحها وأشهرها: طرق
اطع أصااااااااابع، قلنا وليد الق  ،ا  أصااااااااابع   على أنه لو قطع كفاً قد نص الشااااااااافعي و 

فاعف، وإ  فاصاااااااارب؛ فلعل أصااااااااابع    (2) ت رت خا  فإن ،القصااااااااال كنك ا للم ين عليه:  
 .(3)ك فيأخذ كفه بكف اجلان تذهب

خبملف ما إذا قطع الصاااااااااااااحيح يدا شاااااااااااااملء فشااااااااااااالت يده، فإنه   يقتص فيها عند 
 .(4)مجاعة

 .(5)والاان: أن يف القصال خملفاً 
 .(6)ه املاورديملنع، وهو ما أوردوالاالو: القطع  

قصاااااااال عند اجلناية على نت العليا مساااااااتحقة القطع  لبوجوبه، إذا كالقفال  وجزم ا
 .(7)الوسطى، وحيتمل أن يوافقه املاوردي، وحيتمل خملفه

فإن قلنا: له ذلك، فابتدر قبل زوال العليا وقطع الوسطى والعليا، فقد تعد  وحصل  
 لللحيلولة إىل أن تزو  وهل له طلب أرش األمنلة ،ه أرش العليازمول  ، سااتيفاء من الوسااطىا
عن القصاااااااااااااااال  وقاد    ن أخاذ املاال هال يكون عفواً :  لعلياا  فياه وجهاان، قاد يعرب عنهمااا

 .(8)ال وسقطت العليا، هل يرده ويقتص يقال: إنه إذا أخذ امل
 

(، الوسيط للغزايل: ١6/٢4٢(، هناية املطلب للجويين: ) ١8١/ ١٢( احلاوي الكبري للماوردي: )١)
(6/8٢٩ .) 
 /ب(. ١٧٧اية اللوحة ) ( هن٢)
ختصر، لكن النووي فعي واملب له غري األم للشاأقف على هذا النص للشافعي، ولعله يف كتا( مل  3)

 (. ٩/٢٠3ابن كج له. روضة الطالبني للنووي: )   ذكره عن حكاية 
 (. ٩/٢٠8(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢46العزيز للرافعي: )(  4)
 (. ٢٠8/ ٩ة الطالبني للنووي: )، روض( ١٠/٢46لعزيز للرافعي: )(، ا٢٩٩/ 6الوسيط للغزايل: )  (5)
 . (١8٧١/ ١٢الكبري: )   احلاوي(  6)
 (. ٢45/ ١6، هناية املطلب للجويين: ) (١8١/ ١٢اوي الكبري للماوردي: ) احل  (7)
(، الوسيط للغزايل: ١6/٢45(، هناية املطلب للجويين: ) ١8١/ ١6احلاوي الكبري للماوردي: )  (8)
 (. 384/ ١١مراين: ) ن للع(، البيا٩٢٩/6)
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ع إىل ت الرجو هل ياب  (1)احليلولة  يف القصاال[قال اممام: وكل ذلك راجع إىل أن 
 .(2)املال 

املااال، مث وجااد   (4)معواز ؛(3)(ه القيمااةتااولزم  لياااً ن أتلف مايف أن م)ني  ومهااا كااالوجه
ويطاالاب باه  وكاالوجهني يف أن من أخاذ أرش العياب القاد ؛  متنااع الرد  ،املاال، هال يردهاا

وكالوجهني  يسااااااااااااارتد الامن  لعيب احلادث، مث زال العيب، هل له أن يرد املبيع واألرش، و 
فاأخاذ منااه قيمتااه؛ للحيلولاة مث اجتمعاا    ،خرل  ه، فلقيااه ببلااد ب  أتلف طعااامااً   (5) إذا[  فيمااا

وبناامها اممام وال زايل على اخلملف فيماا إذا يبت  ،  ببلاد امتملف، هل له ردها وأخذ املاال 
أة القصال لصى أو جمنون، هل لوليهما طلب املال يف احلال  وإذا يبت القصال على امر 

 .(6)حامل، هل تطالب  ملال يف احلال 
لب هنا عن النص أن ويل اجملنون يطا ن اممام وال زايل نقملأ وحكم هذه األصااااااااااااول:

وكااذا رواه الرواين يف اجملنون، وقيااده املتويل وغ ه   ،هوأن ويل الصااااااااااااااى يطااالااب باا  ، ألرش
 .(7) لفق ، وهو ما ذكراه يف كتاب اللقيط

، وقال: إن كان النصاني إىل اآلخرهم من خرج من كل من واختلف األصاحاب؛ فمن
؛ أظهرمهاا  قو ننفقتاه، ففي أخاذ املاال    (8)، وليس لاه من تلزماهوالصااااااااااااااى فق اً   ون غنيااً اجملن
وقياال: الطريقااان يف جواز العفو مبااال، وقياال: مهااا يف ،  ومنهم من قررمهااا وفرق بينهمااا  ،املنع

لوغ الب بعد نون رده والقصاااااااااله هل للصااااااااى واجملوبقول: إذا أخذ  ،لقاً جواز أخذ املال مط
 

 قط يف )ط(. سا(  1)
 (.٢43/ ١6)املطلب:    هناية(  2)
 )ز(: يف من أتلف سط وغرم القيمة. يف  (  3)
: الفقر، والَعَوز: هو فقدان َوز: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، واإلعواز( مأخوذ من العَ 4)
 (. 4/١86ارس: ) غة البن ف(، مقاييس الل888/ 3)   ة إليه. الصحاح للجوهري:احلاجلشيء عند  ا

 ما بني املعقوفتني ساقط يف )ط(.  (5)
 (. ٢46/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ٢٩٩/ 6(، الوسيط للغزايل: )١٢/٢44للجويين: ) هناية املطلب  (6)
ة، حتقيق فيصل العصيمي: إلبان(، تتمة ا١٢/٢44(، هناية املطلب للجويين: ) ٢3٧( خمتصر املزين: ) ٧)
 أ(. 3/365البحرية، نسخة املكتبة األزهرية: )ل (، خمطوط اجلواهر  ٢٩٩/ 6: ) (، الوسيط للغزايل4٠٠)
 )ز(: يلزمه.   ( يف 8)
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منشاااأمها أن أخذ املال للحيلولة أو عفو وإساااقاط، وقد تقدم ذلك يف   ه وجهانوامفاقة  في
 .(1)اللقيط

وقاال: إن كااان غنيني مل جيز للويل العفو على األرش،  وساااااااااااااالاك املااوردي طريقاا اثلاااً 
  من تلزمااه نفقتهمااا، وإن  (3) لنفقااة لوجودحمتاااجني إىل ا  (2)( غ)وكااذلااك إذا كاااان فق ين  
حاال الويل، فاإن كاان  (4)(يعتاد): أن  اثلاااً   قاال: وحيتمال وجهااً   ،هاانكااان حمتااجني  اا فوج

 .(5)جاز مل جيز، وإن كان حاكماً  اً وصيّ  أو مناسباً 
اجملنون ال ين، فإن وال اهر يف مساااااألتنا: أنه ليس له أخذ املال، إذا مل يعف، وكذا يف 

مل   فإن مل يكن حمتاجاً   ،أيهاااااااااً إن كان حمتاجاً فاألظهر اجلواز، ويف الصااااااااى: املنع    ق اً كان ف
 .(6)قو ً واحداً جيز 

طالبته أنه ليس له م أيهاااااااااً ولو كانت علياه مسااااااااتحقة  لقطع  لقصااااااااال، فال اهر 
 .(7) رش للوسطى إ  أن يعفو

حب العليا  العليا، فلصااا اً العليا من إنسااان، والوسااطى من بخر، فاقدولو قطع األمنلة 
 .عن قطع الوسطى أو متأخراً  لته متقدماً كان قطع أمن  سواءٌ  ، ً أو  القصال فيها

القصاال يف الوساطى من اساتيفاله، قال بعهاهم:   ن مساتحقُ مكّ اااااااااااااااُ فإن اقتص فيها ي
 .(8)وله أن يقطعها صفة قطع األول، و  ينت ر الربء

 
(، املطلب العايل البن الرفعة، ١٠/٢46(، العزيز للرافعي: )١٢/٢44هناية املطلب للجويين: )  (1)

 (. ٠54-4١٩حتقيق: خالد املوقد: )
  )ز(: أول. يف (  2)
 . /أ(١٧8) للوحة  هناية ا(  3)
 )ز(: يعترب.   يف (  4)

 (.104  12لكب : ) ( احلاوي ا5)
 (.4١٩(، املطلب العايل البن الرفعة، حتقيق: خالد املوقد: )١8١/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: ) (  6)
 (. ٩/٢٠8(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢4٧العزيز للرافعي: )  (7)
 قة. الساباملصادر    (8)
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 .(1)بعد الربءيوايل بني قصاصني، إ  والقاضي قال:   
طى واساااتيفاء األمنلتني صااال الوساااعلى مف ى وضاااع احلديدةِ ولو اتفق اجملين عليهما عل 

العليا، صااااارب صااااااحب الوساااااطى أو  صااااااحب    (3)(يطالب)مل   (2)(فإن)بقطع واحد، جاز،  
 .(4)عفا

عن القصاال، وقطع   قال ال زايل: كان عفواً  قلنا: له األرش للحيلولة، فأخذه وحيو
يسااااااتحق  الوسااااااطى   أن مقطوع  :اً كانت العليا مسااااااتحقة القطع قصاااااااصاااااا  بعهااااااهم مبا إذا

 .(5)شيأاً 
لو اجتهد قاض فأعطاه املال من غ  عفو، مث ساقطت العليا من اجلان   (6):وا[وقال 

 .(7)أو اقتص منه، فهل له رد املال وا قتصال  فيه وجهان: أصحهما أن له ذلك 
طردوا اخلملف فيها   ا صاااااااااااااي اً وا  وصااااااااااااااغ  قال اممام: واألصاااااااااااااحاب ذكروا أحكاماً 

أخذ املال مث سااااقطت العليا، هل يرده ويقتص  الوا: إذا على معىن واحد، فق  ومجيعها تدور
وقالوا: هل له طلب املال من غ  عفو  ،  ن فيما إذا أخذ املال من احلاملفيه وجهان جاراي

ومجيع ذلك ،  وجهانفيه وجهان، وقالوا: إذا أخذ املال هل يكون عفوا عن القصااااال  فيه  
املاااال  فاااإن مل تابتاااه مل لرجوع إىل  القصااااااااااااااااال، هااال تابااات حق ا  يرجع إىل أن احليلولاااة يف

 
 (. 51/4٩4بن الرفعة: )( كفاية النبيه  1)
 يف )ز(: وإن. (  2)
 ز(: يطلب. )  ( يف 3)
 (. ٩/٢٠8البني للنووي: )(، روضة الط١٠/٢4٧العزيز للرافعي: )(  4)
(5)   ( للغزايل:  )  (، ٢٩٩-6/3٠٠الوسيط  للرافعي:  للنووي: ٢4٧/ ١٠العزيز  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢٠8 .) 
 (. ٢43/ ١6للجويين: ) املطلب    املثبت هو الصحيح. هناية ل(، و تني: )وقايف النسخ(  6)
 (.٢43/ ١6هناية املطلب: )(  7)
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 .(3)قنع  ملال مل يرجع إىل القصال، وأخذه املطلق عفو (2)(فإن)إذا طالب،  (1)ب[جي 
من أصااابع إنساااان، والوساااطى والعليا من مال   (4)(العليا)لسللادس: لو قطع األمنلة ا

ش ن يقتص وأيخذ اآلخر أر ع األمنلتني فلصااحبهما أا ، فإن سابق قطع من بخرتلك األصاب
وإن ساااااابق قطع األمنلة فلصاااااااحبها أن يقتص ويتخ  اآلخر بني أن يقطع الوسااااااطى  ،العليا

 .بني أن يعفو وأيخذ دية األمنلتنيوأيخذ دية العليا، و 
ر دية العليا حلقه وأيخذ اآلخ  مسااااااااااااتوفياً فلو  در صاااااااااااااحب األمنلتني وقطعهما كان  

 .(6)اجلان (5) من
  

 
 يف )ط(: جيزن. (  1)
 ( يف )ز(: وإن. 2)
 (.٢43/ ١٢هناية املطلب: )(  3)
 يف )ز(: الوسطى. (  4)
 . /ب(١٧8) هناية اللوحة  (  5)
 (.٩/8٢٠لبني للنووي: ) روضة الطا (،  ٧٢4/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ١١5/ ٧التهذيب للبغوي: )(  6)
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وفيااه   أو وليااه   واجملين عليللهقع بني اجلللاينختال  الواصللللللللللللل: يف االف
 مسالل:

، وقاال ولياه: كاان ، وادعى أناه كاان ميتااً يف ثوب نصلللللللللللفني ملفوفلاً  (1)األوىل: لو قلد  
ق أن املصااااااادق الويل، واثنيهما: املصاااااااد  :، ففي املصااااااادق منهما بيمينه قو ن؛ أظهرمهاحياً 

يف تقابل ا مأخوذان من القولني ان. وقيل: مهاجلان، وصااااااااااااححه مجاعة، ومها منصااااااااااااوصاااااااااااا
وقاال املااوردي: من القولني يف حاد املادعي، فاإن قلناا: املادعي الاذي يادعي  .(2)األصاااااااااااااالني

:  ( 3) (قيل)  وإن  ،خملف ال اهر أو األصل، فهو هنا مدعي املوت، ويكون القول قول الويل
 .(4)جلانو الويل فيكون القول قول اهو الذي الالف سكوته، فه

 :طرقويف حملهما 
يياب يصاااااااااااااالح لألحياء واألموات، فإن كان يف يياب  إذا كان يف أهنما فيما  :أحدها

على هيأااة الكفن، فااالقول   (5)(األموات )األحياااء، فااالقول قول الويل، وإن كااان يف يياااب  
 قول اجلان.

فإن قال أهل البصار: أنه دم ميت، صادق  والطريق الاان: أنه ين ر إىل الدم الساالل،
 .وإن اشتبه ففيه القو ن ،جملين عليهدم حي صدق ا قالوا: أنه، وإن اجلان

 .(6)طردمها يف األحوال -وهو األظهر- :والاالو
  

 
فالَقدّ ق  ( أي١) الصحاح للجوهري: ) طعه،  الشق والقطع.  للزبيدي: (،  ٢/5٢٢: هو  العروس  تاج 
(٩/١٢ .) 
 (.١5/4١٠(، كفاية النبيه البن الرفعة: ) 36٢(، خمتصر املزين: ) 6/٧١األم للشافعي: ) (  2)
 .ل: قت( يف )ز(3)
 (.١85/ ١٢الكبري: ) اوي  احل(  4)
 )ز(: األحياء.   ( يف 5)
ل(  6) )العزيز  )٢48/ ١٠لرافعي:  للنووي:  الطالبني  روضة  النبيه  بن(،  ٢٠٩/ ٩(،  الرفعة:   كفاية 
(18  4٧٩ .) 
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 .(1)، وقال وليه: بل كان حياً وادعى أنه كان ميتاً   ون   املسألة ما إذا هدم عليه بيتاً 
  (2) (األول)إ  أن يقيم   ،انفصااالت اخلصاااومة  ،ان، فإن حلفالتفريع: إن صااادقنا اجل

هباا، و اا أن تشااااااااااااااهاد حبيااتاه إذا رأتاه التف يف ذلاك الاوب أو دخال فيعمال    حبيااتاه،  (3)ةناَ ياّ باَ 
 .(4)البيت يف مسألة ا دم

قال القاضااااي والب وي: ولو خرجت بذلك يف شااااهادهتا مل تقبل، وإن ساااااغ  ا األداء 
والناس ينسبونه    يف يد رجل يتصرف فيه تصرف اململ ، و  منازع له،  أاً كما إذا رأوا شي  ،هبا
 .(5)إليه

  (6) (أن تشااااهد   ا)فقده إنسااااان على القرب، فهل  ب  وقال اممام: لو رأته التف باو 
 .(7)يف حياته  هذا حمل الرتدد يف كملمهم ما يدل عليه اً أنه قتله حيّ 
 .عت و  حاجة إىل انيمسُ حني قده،  أنه كان ميتاً  قام بينةً أوإن 

فيه وجهان   أو حيكم ببينة املوت حبياته، فهل يتعارضااااااااان،  ولو أقام الويل أيهاااااااااً بينة  
من الوجهني اآلتيني يف الادعااو ، فيماا إذا قاال يف مرض موتاه ل اام: إن مات يف رمهااااااااااااااان 

ف فإن صادقنا الويل فإن حل   ،فأنت حر، ولساامل إن مت يف شاوال فأنت حر، وأقاما بينتني
جيراين صحح كل منهما طالفة، و   ،أحدمها: أنه جيب  ويف القصال وجهان:  ،استحق الدية

 .(8)اً دعى أنه كان ميتفيما لو جرحه وا
واختلفا يف سااااملمته، فادعى اجلان نقصااااانه بشاااالل، أو   ،الثانية: قطع  ر  إنسلللان
 

 (. ٢48/ ١٠العزيز: ) (  1)
 ( يف )ز(: الويل. ٢)
 ية كانت أو حمسوسة. ة عقلجة القويواحل  : هي الدليل( البّينة3)

 (. 4٩تعريفات الفقهية للربكيت: ) (، ال34/3١٠عروس للزبيدي: ) التاج  
 (. ٩/٢٠٩الطالبني للنووي: )(، روضة  ١٠/٢48العزيز للرافعي: )  (4)
 (. 4١3/ ١5(، كفاية النبيه البن الرفعة: ) ١٢١/ ٧التهذيب للبغوي: )(  5)
 هد. يشله أن  )ز(:    ( يف 6)
 (. ١١3-١١4/ ١٧املطلب: )هناية  (  7)
 (. ١٢١/ ٧(، التهذيب للبغوي: )٩٠٢/ ١٧ري للماوردي: ) اوي الكباحل(  8)
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 ين عليه،، فأنكر اجملىأو عم  ،(1) انأو الرجل، أو خرس يف اللسااا  ،صااابع يف اليدأبنقصاااان  
على أن القول قول  (2)األنايني كانتا مرضاااوضاااةفقد نص الشاااافعي فيما إذا اختلفا يف كون 

 .(4)أن القول قول اجلان ،، ونص فيما إذا اختلفا يف شلل اليد أو الذكر(3)اجملين عليه
 :ولألصحاب طرق)

 كاالياد والرجال واللساااااااااااااااان والعني، فااملصااااااااااااااادق  أظهرهاا: أناه إن كاان العهااااااااااااااو ظااهراً 
اجلان ، وادعى ليماً أنه كان ساااااااا اتفقا على  (6)(ولو) ،إن أنكر أصاااااااال السااااااااملمة  (5)(اجلان

دوث النقصاااااااان والشااااااالل، فقو ن: أحدمها: القول قول اجلان، وأظهرمها: أن القول قول  ح
واء أنكر اجلان أصاااااااااااال كالذكر واألنايني فقو ن، ساااااااااااا  وإن كان العهااااااااااااو  طناً  ،اجملين عليه
 .(7)وا اادعى ز سلمه و  السملمة أو

ل الساااااااااااااملمة، ويف إنكار أصاااااااااااااوالباطنة، ويف   األعهااااااااااااااء ال اهرةيف والاان: جرايهنا  
 .(8)تسليمها ودعو  الزوال

والاالو: أن ا ختملف إن كان يف األعهاااااااااااء ال اهرة فاملصاااااااااادق اجلان قطعاً، وإن 
 فإنلى فعل، كان يف األعهاااااء الباطنة، فاملصاااادق اجملين عليه، كما لو علق طملق امرأته ع

يان؛ الطربي يض صاادقت، وصااححه القاضاااحلك    يصاادق فيه، وإن كان خفياً  كان ظاهراً 

 
 . /أ(١٧٩) هناية اللوحة  (  1)

 هو: الدَّّق.   لرَّضّ ( أي: مدقوقتني، فا٢)
 (. ١8/344)(، تاج العروس للزبيدي:  3٧4/ ٢مقاييس اللغة البن فارس: ) 

 (. 6/٩٧ألم: ) ا(  3)
 (. 6/١3٢األم: ) (  4)
 .)ز( اقط يفا بني املعقوفتني سم(  5)
 يف )ز(: وإن. (  6)
 (. ٩/٢١٠ووي: )(، روضة الطالبني للن١٠/٢4٩العزيز للرافعي: )(  7)
 .(١٠/٢5٠العزيز للرافعي: )  (8)



 137  جلواهر البحريةا  

 .(1)والبندني ي
والرابع: أنه إن أنكر اجلان أصاال السااملمة صاادق قطعاً، وإن ساالمها وادعى حدوث 

صااادق   والرج منها أربعة أقوال، اثلاها: إن كان العهاااو  طناً  ،النقصاااان، صااادق اجملين عليه
مة يف جلان عدم السااااملإن ادعى اورابعها:   ،صاااادق اجلان  (2)(ظاهراً )عليه، وإن كان جملين ا

ى ساااقوطه صااادق اجملين عليه، واملذهب فيها تصاااديق اجملين عليه األصااال، صااادق، وإن ادع
 .(3)إ  يف العهو ال اهر عند إنكار أصل السملمة

 إقامة البينة على الساااااااااااملمة، التفريع: إن قلنا: املصااااااااااادق اجلان احتاج اجملين عليه إىل
إذا اعرتفا   نبين ذلك على القولني فيماالفة منهم ابن الصاباغ: يطواختلف يف كيفيتها، فقال  

 صال الساملمة وادعى اجلان زوا ا، فإن صادقنا اجلان احتاج إىل إقامة البينة على الساملمة 
مسعت أيهاااااااااااً، لكن  يماً حالة اجلناية، ويساااااااااات ين عن اليمني وإن أقامها على أنه كان ساااااااااال 

 .(4)حيلف معها  حتمال حدوث النقصان
يشاااارتط التعرض لوجود ذلك  ، و دهتم أنه كان صااااحيحاً وقالت طالفة: يكفي شااااها

 .(5)عند الطربي والرواين حالة اجلناية. وهذا أصح  
قال املاوردي: ولو أقام اجلان البينة على شااااااالل العهاااااااو املقطوع، كفاه و  حيتاج إىل 

يف ك إذا جعلناا القول قولاه  عرض إىل وجود ذلاك حاالاة اجلنااياة؛ ألناه إذا وقع دام، وكاذلاالت
 .(6)حيلف أنه كان أشل، وإن مل يتعرض لوجوده حالة اجلنايةالشلل كفاه أن 

 .وفيه ن ر؛ ألن الشلل قد يزول

 
ا  ةكفاي  (، 5٧3التعليقة الكربى للقاضي الطربي، حتقيق مرضي الدوسري: ) (  1) لرفعة: النبيه البن 
(5١ /4١٠ .) 
 باطناً. يف )ز(:  (  2)
 (. ٩/٢١٠(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢5٠: )العزيز للرافعي(  3)
  (. 4١١/ ١5كفاية النبيه البن الرفعة: )   (،٢5٠-١٠/٢5١العزيز للرافعي: )  (4)
 (. 5٧5، حتقيق مرضي الدوسري: )التعليقة الكربى للقاضي الطربي(  5)
 (.6١8/ ١6: ) الكبري  احلاوي(  6)



 138  جلواهر البحريةا  

ى ، ويتوقَّ طويملً  بصاره الشايء زماانً   (1) وبوز الشاهادة على ساملمة العني إذا ربه يتبع
 .(2)ة ا نقباض وا نبساطوبوز الشهادة على سملمة الذكر واليد، برؤي ،لك اامله

القصااال إن اقتهااته اجلناية، أو  اسااتحقَّ   ،، فإن حلفين عليه مطلقاً وإن صاادقنا اجمل
 .(3)دية املقطوع

يف العهاااااااو   (4)وقياس ما تقدم أن أييت يف القصاااااااال اخلملف املتقدم، وإن صااااااادقناه
أحاادمهااا: أن   :هر، ففي املراد  لباااطن، قااال اممااام: فيااه وجهااانيف ال ااا  واجلااان  ،الباااطن

الفصااااااااااال أن  فقهبوأليقهما   ،ما عداه ، وهو العورة، وال اهرعتاد سااااااااااارته شااااااااااارعاً الباطن ما ي
وصااااااااااااااححاه   ،يساااااااااااااارت غاالبااً   (5)( )إقااماة للمروءة، وال ااهر: ماا   ؛البااطن: ماا يعتااد ساااااااااااااارته

 .(6)ال زايل
بعهااااااااااااااهم اخلملف يف املصاااااااااااااادق منهما،    هااااااااااااااو فقد طرديف أصاااااااااااااال العولو اختلفا 

إمنا اخلملف فيما إذا ل اجلناية قطع بتصااااديقه، و اممام فقال: من أنكر أصاااا  (7)ر [واسااااتد 
ومنه ما إذا قطع ،  اتفقا على أصاااااال العهااااااو واجلناية، واختلفا يف صااااااحة العهااااااو وسااااااملمته

قطع منه الذكر يه، ما إذا ى اجملين عل الكف واختلفا يف نقصان أصبع، وليس منه ما إذا ادع
 .(9)تهىان يف.مل أقطع إ  أحدمها :(8) اجلان[ وقال ،واألنايني

وجيري اخلملف فيماااا لو قطع ذكره، واختلفاااا يف وجود بعض احلشاااااااااااااافاااة، أو إذناااه، 

 
 . /ب(١٧٩) ة  اية اللوحهن(  1)
  (.٩/٢١٠(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢5١فعي: )زيز للراالع  (2)
 (. ٩/٢١١لبني للنووي: )(، روضة الطا١٠/٢5٠العزيز للرافعي: )(  3)
 يقصد اجملين عليه. (  4)
 ما بني القوسني ساقط يف )ز(.(  5)
 (. 6/3٠٠: ) (، الوسيط للغزايل ١6/٢5٩)  جويين: هناية املطلب لل(  6)
 )ط(: واستدل.  )يف(  7)
 (. ١6/٢6٠عقوفتني ساقط يف النسختني، واملثبت من هناية املطلب للجويين: ) ما بني امل   (8)
 (. ٢5٩-٢6٠/ ١6ب: )هناية املطل   (9)
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 .(1)واختلفا يف أهنا كانت كاملة أو ذهب بعهها
 جب دية أو أرشاااااااااً تعددت وكانت كل واحدة تو الاانية من القواعد: أن اجلناايت إذا 

ا وجاب يف كال ياة واحادة، وإن انادملات كلها، فاإن ساااااااااااااارت كلهاا إىل النفس وجبات دمقادراً 
وإن اندمل بعهاها وسار  بعهاها وجب يف املندمل واجبه، ويف السااري إىل   ،منهما واجبها

 .(2)النفس دية النفس
، بتلك يف أنه مات   (3)[ايه واجلانواختلف ورّ    فإذا قطع يدي إنسان ورجليه ومات،

ا، بل مات  أنه مل ات هبيدعي الويل  أحدمها: أن  ، فذلك على وجهني: اايت أو غ هااجلن
فاإن مل )ويقول اجلاان: بال ماات هباا، فت ااب دياة واحادة،    ،باديتني  بعااد ا نادماال، وطاالبااه

ويومني، فاملصااااادق اجلان و  حيتاج إىل اكن ا ندمال يف تلك املدة؛ لقصااااار الزمان، كيوم 
مهاااات مدة طويلة    (5)(لب)وإن مل اكن املوت من اجلراحات   (4)،( أصااااح الوجهنياني يف
 .(6)ها، غ  مندملة، فاملصدق الوارث قطعاً، و  حيتاج إىل انيكن بقاء اجلراحات في  ا

اجلراحة   (7)[تبقى  وقدليس ملدة ا ندمال ضااااااابط،  يفوقال الرافعي: يشااااااابه أن يقال:  
 .(9)بسببها إىل أن اوت هبا (8)نٌ مِ سنني كا ة، واجملروح ضَ 

 
 (. ٩/٢١١(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢5١العزيز للرافعي: )(  1)
 (. ٢5١-١٠/٢5٢فعي: ) (، العزيز للرا١6/٢83: )املطلب للجويينهناية  (  2)
 . اين واملثبت من )ز(، وهو الصحيحوارث اجل   واختلف يف )ط(:  (  3)
 ساقط يف )ز(.  قوسني ل ما بني ا(  4)
 يف )ز(: بأن. (  5)
(6  ) ( للرافعي:  الطالبني  ٢5١/ ١٠العزيز  روضة  الرف٩/٢١٢للنووي:) (،  البن  العايل  املطلب  عة، (، 

 (. 446املوقد: )  خالد حتقيق
 . بقىيف )ط(: ت(  7)
 هو: الزَِّمن، وهو املبتلى بزمانة يف جسده من بالٍء أو ِكرَبٍ أو كْسر أو غريه.   ِمن( الضَ 8)
 (. 35/336دي: )(، تاج العروس للزبي6/٢١55صحاح للجوهري: ) ال
 (.٢5١-٢5٢/ ١٠العزيز: ) (  9)
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متأمل، و  ضاااااامن يف   (2) ليه غ فيما إذا بقي اجملين ع  (1)وفرض بعهااااااهم  الصااااااورة[
 املدة الطويلة، فإن احتمل أن تكون قد اندملت وأن   تكون، فطرق:

وال اااهر خملفااه،    ا ناادمااال إن كااان بعيااداً وادعى اممااام ا تفاااق عليااه: أن  :  أحاادهااا
 .قول الوارث  على ال اهر وإن مل يكن كذلك، فالقول  بيمينه اعتماداً فاملصدق اجلان

 .(3)ارث قطعاً لقول قول الو وأصحها: أن ا
 .(4)والاالو: أنه على القولني يف تقابل األصلني

ي هذه األحكام فيما ولو اختلفا يف مهي زمن إمكان ا ندمال، صدق اجلان، وبر 
الرجلني، ولو قاال اجلاان: ماات  لسااااااااااااااراياة، أو  (5)[و أإذا اختلفاا يف انادماال أحاد اليادين  

وقال الوارث: مات بساااااااااااابب بخر،  ن قال: قتل   ،إ  دية  ه قبل ا ندمال، فليس عليّ قتلت
فعليك ديتان،  ، أو قتله بخر،  (8)من شااااااهق  (7) ، أو تردّ (6)اً حيمو   نفساااااه، أو شااااارب مساً 

 .(9)فوجهان: أظهرمها: أن املصدق الويل بيمينه

 
 يف )ط(: السورة، واملثبت هو الصحيح. (  1)
 . /أ(١8٠) ة  اية اللوحهن  (2)
املطلب    (3) ) هناية  )٢83/ ١6للجويين:  للرافعي:  العزيز  للنووي: ٢5١/ ١٠(،  الطالبني  روضة   ،)

٢١١/ ٠٩ .) 
 ة. املصادر السابق (  4)
 يف )ط(: والرجلني. (  5)
 ل. : الذي يقتل يف احلا  الوحاء: اإلسراع، والسم املوحي(  6)

 (. ١5/38٢البن منظور: ) (، لسان العرب٠33/ ١١عمراين: )البيان لل 
 أو السقوط يف حفرة وحنو ذلك. هو: الوقوع من مرتفع،  ( الرتّدي٧)

 (. ١4/3١6ور: ) (، لسان العرب البن منظ١١٩/ ١4هتذيب اللغة لألزهري: ) 
 من اجلبال واألبنية وحنوها. ملكان املرتفع هو: ا  ( الشاهق 8)

 (. 54١/ ٢5(، تاج العروس للزبيدي: )١٠/١٩٢لسان العرب البن منظور: ) 
 (. ٢١٢/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١6/٢84هناية املطلب للجويين: )  (9)
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:   يلتفت إىل (1)قال الصااايد ن  ،وارث على قوله: مات بسااابب بخرتصااار الولو اق
جه إىل و وإن أمكن فإن صاااااااااااادقناه بيمينه، ومل حن ،ومل اكن ا ندمال إن قصاااااااااااار الزمان قوله

، فملباد من التعيني  صاااااااااااااادقاهنالبيناة قبال قولاه وحلف أناه ماات بسااااااااااااااباب غ  اجلنااياة، وإن مل  
 .(2)ينةلتصور إقامة الب

 .(4)مل اكن ا ندمال (3)(وإن)خريج على الوجهني، قال اممام: و  يبعد الت
الويل: بال بعاده، ولو اتفقاا على أن اجلاان قتلاه، لكن قاال: قتلتاه قبال ا نادماال، وقاال 

الوارث يف بقاااااء الااااديتني، وقول اجلااااان يف نفي  والزمااااان حيتماااال ا ناااادمااااال، فااااالقول قول 
 .(6)اً طلققال الرافعي: وجييء وجه أنه يصدق اجلان م. (5)اةلاالا

إ  نصف   جلان: مات بسبب بخر، فليس عليَّ يه ومات، فقال اولو قطع إحد  يد
الدية، وقال الوارث: مات  لساااااااااراية، فعليك القصاااااااااال يف النفس، ودية كاملة، فوجهان:  

 .(7)أن املصدق الوارث  :أصحهما على ما ذكره الب وي
وقاال الوارث:  ،الادياةولو قاال اجلاان: ماات بعاد ا نادماال، فليس علي إ  نصااااااااااااااف  

وفياه وجاه: أن ،  ملصااااااااااااااادق اجلاانمال لملنادماال، فاال ااهر: أن السااااااااااااااراياة والزماان حمتماات  

 
 نسبة عروف بالصيدالينشافعي امل ال داود بن حممد الداودي أبو بكر املروزي الفقيه( هو: حممد بن ١)

العطر، شارح خمتصر املزين، تلميذ اإلمام أيب بكر القفال املروزي، نقل عنه اإلمام يف املطلب،  إىل بيع
 افعي يف العزيز للرافعي، مل يُعرف تاريخ وفاته، رمحه هللا. ر وال

 (. ٢4٩/ ١)  بة:(، طبقات الشافعية البن قاضي شه١48/  4سبكي: )طبقات الشافعية البن ال
للماوردي:   (2) الكبري  لل ويين: ) (،  ١٩٧/ ١٢)  احلاوي  املطلب  للرافعي: 284  16هناية  العزيز   ،)
للنووي: ) (252  10) الطالبني  الرفعة211 9، روضة  العايل  بن  املطلب  املوقد (،  : ، حتقيق خالد 
(453 .) 
 يف )ز(: إن. (  3)
 (.284  16هناية املطلب: )  (4)
 (، 252-253 10(، العزيز للرافعي: ) 842 16ين: ) ويهناية املطلب لل  (5)
 (، 253  10العزيز: )   (6)
 (.٩/٢١٢بني للنووي: ) (، روضة الطال٢53/ ١٠العزيز للرافعي: ) (،  ١٢٢/ ٧: )( التهذيب للب وي7)
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 .(1)املصدق الوارث 
ولو قتله اجلان بعد القطع،  ،ولو اختلفا يف مهاااااااي زمن اممكان، فاملصااااااادق الوارث 

علياااك دياااة  بعاااده، ف  ا نااادماااال، فليس علي إ  دياااة، وقاااال الوارث: بااالوقاااال: قتلتاااه قبااال  
 .(2)ونصف، صدق اجلان

  قااال اجلااان: قتلااه بخر، فليس عليَّ ، ف(3)(فمااات )ولو جرحااه بقطع طرف أو غ ه،  
قصااااااااااال النفس، وقال الوارث: بل مات بسااااااااااراية جراحتك، فوجهان: أظهرمها: أن القول 

 .(5): القطع به(4)وعن الداركي، قول الوارث 
امماام: إن اجلاان: بال بعاد ا نادماال، قاال  ماات  لسااااااااااااااراياة، وقاال  وارث:  قاال اللو  و 

طالت املدة وكان ال اهر ا ندمال، صااااادق اجلان بيمينه، خبملف ما إذا تنازعا كذلك بعد 
 .(7)فاملصدق الويل ،(6) وإن قصر الزمان وبعد احتمال ا ندمال ،قطع اليدين والرجلني

أحاادمهااا: يصاااااااااااااااادق   ،ناات املاادة حمتملااة ا ناادمااالوقياال: فيااه قو ن مطلقني، مش كااا
  (8) : اجلاان، وإن مل حتتملاه صاااااااااااااادق الوارث ب   اني، وإن مل حيتمال  بقااء[الوارث، والااان

 
 ادر السابقة. املص  (1)
بن   للعزالغاية يف اختصار النهاية    (،٢53/ ١٠(، العزيز للرافعي: )٧/١٢3للبغوي: )   التهذيب (  2)

 (.٢١٢/ ٩للنووي: )  (، روضة الطالبني 33١/ 6لسالم:) عبد ا
 يف )ز(: ومات. (  3)
يز أبو القاسم الداركي الشافعي، تفقه على أىب بن عبد هللا بن حممد بن عبد العز ( هو: عبد العزيز  4)

امة أخذ عنه ع ين،  قه الشيخ أبو حامد اإلسفرايروزي، وانتهى التدريس إليه ببغداد، وعليه تفإسحاق امل 
 ه، رمحه هللا. 3٧5ل اآلفاق، مات سنة شيوخ بغداد، وغريهم من أه

 (. 33٠/ 3السبكي: )(، طبقات الشافعية البن  ٢63/ ٢للنووي: )هتذيب األمساء واللغات  
للرافعي: ) (  5) الطالبني للنووي: ) (، ر ٢5٢-١٠/٢53العزيز  العايل٩/٢١٢وضة  البن   (، املطلب 

 (. 463د: ) ملوق الرفعة، حتقيق خالد ا
 . /ب(١8٠)   هناية اللوحة (  6)
(7  ) ( للجويين:  املطلب  )٢83/ ١6هناية  للغزايل:  الوسيط  الرفعة: 3٠١/ 6(،  البن  النبيه  (، كفاية 
(١5 /4١3) . 
 . ( ساقط يف )ط(8)
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 .(1)اجلرح صدق اجلان ب   اني
اناااادملاااات الوجااااه الاااااان من وجهي ا ختملف: أن ينعكس احلااااال، في قول اجلااااان: 

  (3) ( إحداها)أو   ، ويقول الوارث: بل سااااااارت،نفسال  (2)اجلراحات، فمل ضااااااامان علّي  يف[
 .(4)إىل النفس، فعليك القصال يف النفس

فيتحرر من كملم ال زايل وغ ه أن املصااااااااااااادق اجلان يف حالة القطع   ندمال، وقول  
ويهما يملية  دمال وظهور عدمه وتساااويف احتمال ظهور ا ن  ،الوارث يف حالة القطع بعدمه

والاالو: إن كان ال اهر ا ندمال،   ،ث والاان: قول الوار   ،اجلانالقول قول  أحدها:    أوجه:
 فالقول قول اجلان، وإ  فقول الوارث.

  ةً يف صااااااوريت وجهي ا ختملف بين   صللللدقه يف دعوى السللللرايةنلو أقا  من مل  فرع:
إىل أن مات، مل يفده يف دفع السااااااابب اآلخر الذي  حنيفاً   اً نضااااااام اجملين عليه مل يزل   على أن

 .(5)قبل قوله بيمينه، نص عليهالسراية، فيُ يف دعو   رجح جانبهيه خصمه، لكنها تُ يدع
 ، أنه جيب لكل واحدة  من موضلحة    أكثر    إنسلان    الثالثة: سليأ  أنه لو أوضلر رأس  

بسااااااااااااااراياة  قبال ا نادماال، أو أربع    اثلااة   من امبال، فاإن رفع احلااجز بينهماا جبنااياة   مخسٌ  منهاا
 .(6)مخس من امبل ، وعاد الواجب إىلرت واحدةً اجلناية األوىل، صا

فلو أوضااااااح رأسااااااه موضااااااحتني مث رفع احلاجز بينهما، واختلفا فقال اجلان: أان رفعته 
إ  أرش واحااد، وقااال اجملين عليااه: باال بعااده فعليااك أرش   عليّ   (7)قباال ا ناادمااال،  فليس[

ان بيمينه،  فإن قصاااااااااااار الزمان حبيو   حيتمل ا ندمال، صاااااااااااادق اجل ،ضااااااااااااحات ث مو يمل
 

 (. ٩/٢١٢ة الطالبني للنووي: )(، روض١٠/٢53العزيز للرافعي: )(  1)
 . ساقط يف )ط((  2)
 يف )ز(: إحدامها. (  3)
للغزاالو   (4) الطالبني ل6/3٠١يل: ) سيط  الرفعة، ٩/٢١3لنووي: ) (، روضة  العايل البن  املطلب   ،)

 (. 458املوقد: )حتقيق خالد  
 (. ١3٢/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )6/3٠١الوسيط للغزايل: )   (، 6/6٧( األم للشافعي: ) 5)
 (. 3/٢44)لشريازي:  ذب ل(، امله٢3٢/ ١٢ للماوردي: ) (، احلاوي الكبري 8٢/ 6( األم للشافعي: )6)
  يف )ط(: وليس. (  7)
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 .(1)ء فيه قول:  نه   حيتاج إىل انيوحيتمل أن جيي
حبيو اكن فيه ا ندمال، فمقتهااااااااى طريقة اممام وال زايل يف املال   (2)(طالت)وإن  

ه، وإن كان ال اهر عدمه، يف املسااألة الاانية أنه إن كان ال اهر ا ندمال، صاادق اجملين علي
 .(3)نيران ففيه قو ً يقابل األصل صدق اجلان بيمينه، وإن استو  األم

و اكن ا ندمال، صدق اجملين عليه والذي ذكره األصحاب: أنه إن طال الزمان حبي
ويف يبوت الاااالااو وجهااان:    ،بيمينااه، فااإن حلف على ا ناادمااال، يباات األرشااااااااااااااااان  مطلقاااً 

 .(4)صدق فيه اجلانأصحهما: أنه يابت وي
جنااييت، وقاال    ةراياارتفع بسااااااااااااااأان رفعتاه، أو  فقاال اجلاان:    ولو وجادان احلااجز مرتفعااً 
ولو كاان املوجود  ،ه بخر، فاال ااهر: تصاااااااااااااااديق اجملين علياهاجملين علياه: بال رفعتاه أان، أو رفعا

 فقال اجلان: كذا أوضااااحته، وقال اجملين عليه: أوضااااحت موضااااحتني، وأان  واحدةً  موضااااحةً 
 .(5)رفعت احلاجز بينهما، صدق اجلان

  

 
(، هناية املطلب للجويين: ٢44/ 3)   (، املهذب للشريازي:٢3٢/ ١٢( احلاوي الكبري للماوردي: ) ١)
(١6 /٢8٧) . 
 يف )ز(: طال. (  2)
(3  ) ( للجويين:  املطلب  ) ٢٧8-٢88/ ١6هناية  للغزايل:  الوسيط  للب6/3٠١(،  التهذيب  غوي: (، 
(٧/١٢٢ .) 
امل4) هناية  )٢88/ ١6)   للجويين:  طلب(  للرافعي:  العزيز  للنووي: ٢53/ ١٠(،  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢١3 .) 
لل 5) الوسيط   ) ( ) 301 6زايل:  للرافعي:  العزيز  للنووي: 542-253 10(،  الطالبني  روضة   ،)
 (. ١٠6/ ١6ن الرفعة: ) (، كفاية النبيه الب٢١3 9)
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 فروع من االختال  
قريباه: بال كاان ، وأناه ليس علياه إ  القيماة، وقاال  هوادعى رقل    ول: قتلل إنسلللللللللللانلاً ألا

 .(2)قول القريب (1) فالنص: أن القول ،اً حرّ 
ولألصحاب طريقان:    ،امرأة وادعى رقها، وأنكر أن القول قول القاذف  (3)ولو قذف

 .(4)القريبفيهما قولني أظهرمها: أن املصدق قرير النصني، وأظهرمها: أن أحدمها: ت
، فقاال املادعى قتلل مورثله عملداً على رجلل أنله   أل : لو ادعى رجللالثلاين: قلال يف ا

عليه: بل قتلته خطأ، فالقتل خطأ، والدية عليه يف يملث سااااانني، بعد أن حيلف ما قتله إ  
 .(7()6)له القود قتله عمداً، وكانحلف املدعي أنه  ،(5)خطأ، فإن نكل

ان: آتكل ل اجل، فقاى جرحه وسلقطت الكففداو  صلبعه،أقطع    (8)(لو)الثالث:  

 
 . (/أ١8١)   هناية اللوحة (  1)
(2 ( للشافعي:  األم  العلم ح(،  77 8(  )لية  الشاشي:  للقفال  للرافعي: ا(،  6٠4/ ٧اء  لعزيز 
 (. ١6٩  19اجملموع للمطيعي: )   تكملة (،  249  10)
 رمي بالزنا والنسبة إليه.لغًة: الرمي والطرح، ويف االصطالح: هو ال  ( القْذف 3)

التعريفات الفقهية للربكيت:   (، 68/ 5: )فارس مقاييس اللغة البن    (،1414 4: )للجوهري  الصحاح
(172 .) 
(4)  ( للشريازي:  ) ٢43/ 3املهذب  الشاشي:  للقفال  العلماء  حلية  للرافعي: (،  6٠4/ ٧(،  العزيز 
 (. ١6٩  19اجملموع للمطيعي: )   تكملة (،  249  10)
ونكل   ع وامتناع، وإليه يرجع فروعه،دل على منيح ي النون والكاف والالم أصل صحلغًة:    ( النكول5)

 عنه نكواًل ينِكل. وأصل ذلك النكل: القيد، ومجعه أنكال. 
  املشروعة يف اخلصومة. ويف االصطالح هو: االمتناع عن اليمني 

 . (١4٠/ ١٧(، احلاوي الكبري للماوردي: )34٧/ 5مقاييس اللغة البن فارس: ) 
 ضوع، فرس قؤود: سلس منقاد ويف االصطالح: هو: القصاص.لغًة: من االنقياد واخل   لَقَود ( ا6)

(، التعريفات الفقهية للربكيت: 3١3للفريوز آبادي: )(، القاموس احمليط  ٩/٧6تاج العروس للزبيدي: ) 
(8١٧ .) 

 (. 6/٢٠األم: ) (  7)
 (. يف )ز ( ساقط8)



 146  جلواهر البحريةا  

 .(2) لقطع (1)(آتكل)قال اجملين عليه: بل  لدواء، و 
أهل اخلربة، فإن قالوا: هذا الدواء أيكل اللحم احلي وامليت،    (3)(نساأل)قال املتويل: 

كذا إن اشتبه احلال ألنه أعرف     أيكل احلي، صدق اجملين عليه.صدق اجلان، وإن قالوا:  
 .(4)به

  

 
 يف )ز(: يآكل. (  1)
 (. ٩/٢١3روضة الطالبني للنووي: ) (،  ٢8٠حتقيق فيصل العصيمي: )  للمتويل،   بانةتتمة اإل(  2)
 )ز(: يسأل.( يف  3)
 (. ٩/٢١3(، روضة الطالبني للنووي: ) ٢8٠)  تتمة اإلبانة للمتويل، حتقيق فيصل العصيمي: (  4)
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 وفيه بابان: وعفواً  استيفاءً  اجب،لقصا  الو يف حكم ا :الفن الثاين

 :يف االستيفاء الباب األول:

يكون القصاااااااااااااال  ا أنفإمّ  :، فإن كان رقيقاً اً أو حرّ  ،إما أن يكون رقيقاً  :واجملين عليه
لى كان أو أكار ع  سااايده واحداً   (2) اساااتوفاه[  (1) فيها[ غ ها، فإن كانيف النفس، أو يف 

لعبد ويسااتوفيه ا (3)[هيسااتحق م، وإن كان يف غ ها، فهل منه  حدٌ   ينفرد به وا امللك  قدر
فيه خملف   ويصااااااح عفوه عنه، أو يكون ذلك لساااااايده دونه   ،ءإن كان من أهل ا سااااااتيفا

ه، فيتخ  يف ا قتصااااااااااال والعفو على ه دون ساااااااااايديبت ذلك ل  (4)تقدم، وإن كان مكاتباً 
القصااال فيما دون النفس يبت   نا، فإن كاً إن كان حر و ،  قتصااالالدية، وقيل: ليس له ا 

 .(5)فيستوفيه له
  

 
 ط(. ( ساقط يف )١)
 يقتضيها السياق.( زيادة على النسختني؛  ٢)
 ( يف )ط(: يستحق. 3)
لغًة: الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على مجع شيء إىل شيء. من ذلك   بة كاتَ ( امل4)

 ة، يقال: كتبت الكتاب أكتبه كتباً. الكتاب والكتاب
 اه عتق. ه، فإذا سعى وأدن يكاتب العبُد على نفسه بثمنويف االصطالح: هي أ
البن   اللغة  ) فارسمقاييس   :5/٩١5 ) ( للجوهري:  الصحاح  الرفعة: (، ك١/١٠٩،  البن  النبيه  فاية 

(١٢ /36٢ .) 
املطلب العايل  بن الرفعة،   (، ١8/٢8٢(، احلاوي الكبري للماوردي: )٢8/ ٩األم للشافعي: )(  5)

 . (4٧٠حتقيق خالد املوقد: )
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 ففيه مسالل: (1)وإن كان فيها
مجيعهم على فرالض   تعاىل بفرض أو   األوىل: تثبت والية اسلللتيفائه لورثة املقتول

 :(3)فيه وجهان  ، أو نسب(2)[بب  س ب تعصيب، أو 
ء وجهان،  ففي يبوته للعصااابة  لو  هذا  وعلى،  أحدمها: أنه يابت للعصااابات خاصاااة

: أنه للواريني والاان،  مع البنات  عصااااااابات    لألخوات إذا كنَّ   يابت وتعليلهم له يقتهاااااااي أ 
 .(4) لنسب دون السبب

قااتلاه، أو يتعني أخاذ فاإن مل يكن لاه وارث خاال، فهال للساااااااااااااالطاان أن يقتص من  
 .(5)قو ن: أصحهما: أو مايه ف الدية 

إذا مل  فإن قلنا: لإلمام اساتيفاء القصاالم، أل  واحدة أو جدة أو أخاً   تاً وإن خلف بن
 . ( 6)قلنا: ليس له ذلك رجع إىل الدية  فإن  ،يكن هنا  خال، استوفاه مع صاحب الفرض

  ويف املسألة صوراتن:
، مل يقتص من القااتال حش لبااً أو غاا أو جمنوانً   رياة صاااااااااااااابيااً لو كاان بعض الو  إحمدااما:
القصااال، أو اوت   مجيعاً أو يوكل فيسااتوفون  يفيق اجملنون، وحيهاار ال الب،يبلا الصااى، و 

 .مجيعاً ويستوفون  ،(7) من به املانع، ويريه من   مانع به
الويل ولو انفرد صااااى أو جمنون  سااااتحقاق القصااااال يف نفس، أو طرف مل يسااااتوفيه 

 
 ( أي القصاص يف نفس احلر.١)
 بسبب فيه.   يف )ط(: أو(  2)
فرائض هللا، الثاين: أنه للعصبة خاصة،   : أن املستحق مجيع الورثة على جه: األولة أو بل فيه ثالث  (3)

 األول.   الثالث: أنه يستحقه الوارثون بالنسب دون السبب، واملذهب هو
 . (٩/٢١4وي: ) (، روضة الطالبني للنو ٢55/ ١٠العزيز للرافعي: ) 

(4)  ( للعمراين:  )   (، ١١/3٩٧البيان  للرافعي:  للمطيعياجملمو   لة تكم   (، ١٠/٢55العزيز  : ع 
 (. 4٧4العايل  بن الرفعة، حتقيق خالد املوقد: )املطلب  (،  44٠/ ١8)
 املصادر السابقة.   (5)
 (. ٩/٢١4(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢55( العزيز للرافعي: )6)
 . /ب(١8١) ( هناية اللوحة  ٧)
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 .(3)(2)م، و  القيّ (1)الوصيّ ، و  اً كان أو جدّ   أ ًَ 
 .(5)كتاب اللقيط  (4)(يف) وهل للويل أن أيخذ املال  فيه طرق وتقدمت قريباً 

:  ( 6) ل صاااحب الذخالروعن القفال أن للساالطان اسااتيفاء قصااال طرف اجملنون، قا
 .(7)ما إذا يبت القصال بقطع طرف غ هو  يطرد في

، وإفاقة اجملنون،  وهل حيبس من عليه قصاااااااال يف النفس أو طرف، إىل بلوغ الصاااااااى
وهو :  يد احلاضار  فيه أوجه: أصاحهاالرشاالبالا  وانتقال احلق إىل  ،أو موته وحهاور ال الب

ا: أنه حيبس اهواثل ،   يها:نواث  ،نعم، و  يقنع منه بكفيل  :املنصاااااااااااااول، وبه قطع اجلمهور
ا: أنه   حيبس يف قصااااااااال ورابعه ،للصااااااااى واجملنون، وإن مل يطلبه وليه، و  حيبس لل الب
ويف قصاااااااااال النفس  م، وكملمهم   ،الطرف إىل قدوم ال الب، وحيبس فيه للصاااااااااى واجملنون

 
 الشيء: وصلته.  الوصّي لغًة: وصل شيء بشيء، وصيت (  ١)

 الرجل وأطفاله بعد املوت. م ألجل احلفظ والتصرف يف مال  : من يُقاح هوويف االصطال 
 (. ٢3٧(، التعريفات الفقهية للربكيت: )١١6/ 6مقاييس اللغة البن فارس: ) 

القوم الذي يقوم بشأهنم ويسوس   ور عليه وقيم( القّيم لغًة: السيد وسائس األمر ومن يتوىل أمر احملج٢)
 ذو قيمة   قيم   مرهم وأمر قيم مستقيم وكتابأ

 احلفظ دون التصرف يف مال الرجل وولده بعد املوت. ويف االصطالح: من يُقام ألجل  
 (. ٢3٧ت الفقهية للربكيت: ) (، التعريفا٧68/ ٢املعجم الوسيط جملموعة مؤلفني: )

(3  )( للغزايل:  للرافعيالعزي(،  3٠٢-3٠3/ 6الوسيط  ) ز  النب٢55/ ١٠:  الرفعة: (، كفاية  البن  يه 
(١5 /4١4 .) 
 يف. )ز(: و   يف (  4)
(، خمطوط اجلواهر البحرية، نسخة ٢١4/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: ) ٢56/ ١٠( العزيز للرافعي: )5)

 أ(.365/ 3زهرية: )لاملكتبة األ
ال 6) املعايل  أبو  املخزومي  جنا  بن  مُجيع  بن  هو: جملي  من قاضي  (  وغريه  الذخائر  الفقيه، صاحب 

دسي، وتفقه عليه ، تفقه على الفقيه سلطان املق جع الفتياتُر   ، من كبار فقهاء مصر، وإليه املصنفات
 هللا.ه، رمحه  55٠مجاعة منهم العراقي شارح املهذب، توىل قضاء الديار املصرية، تويف سنة  

 (. ١/٢8٢البن قاضي شهبة: )   افعية(، طبقات الش ٢٧٧/ ٧طبقات الشافعية البن السبكي: )
 (. 35/ 4ريا األنصاري: )طالب لزك امل(، أسىن ٢3٩/ 8طلب للجويين: )( هناية امل٧)
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 .(1)ب، وذكر اممام خملفههنا يقتهي أنه ليس للحاكم انتزاع مال ال ال
ين فليس  م ا جتماع على قتله ني حاضاارِ مسااتحقو القصااال مكلفِ   إذا كان  ة:انيال:

لكن يتفقون على واحد منهم صاا  لملساتيفاء يساتوفيه  ذهنم    ، ن يهاربه كل واحد ضاربة
 .(2)ون أجنبياً كل يو أو  ،له

  ،فياه وجهاان أيتياان    وهال أييت الطريقاان يف قصااااااااااااااال الطرف أو يتعني توكيال أجنى
 .(3)الاان :أصحهما

بينهم فمن خرجت قرعته   (4)أقرع  ،وإن تزامحوا ورام كل منهم أن يساااااااااااااتوفيه بنفساااااااااااااه
خبملف ما  ،يهأو مل أيذنوا مل يكن له أن يساتوف ،تو ه  ذن الباقني فإن امتنعوا من ا ساتيفاء

 ،رجت له القرعة إىل إذن الباقنيإذا ازدحم األولياء على التزويج فأقرع بينهم   حيتاج من خ
 .(6)(5)(أنه   حيتاج بعدها إىل إذن الباقني :وفيه وجه)

 
(، هناية املطلب للجويين: ١٢٠-١٢/١٢١(، احلاوي الكبري للماوردي: )6/65م للشافعي: ) ( األ ١)
ختصار النهاية للعز يف ا  (، الغاية١١/4٠٠(، البيان للعمراين: ) ٧/٧6يب للبغوي: )(، التهذ 8/53٩)

 (. ٩/٢١4البني للنووي: ) روضة الط  (، ١٠/56٢(، العزيز للرافعي: ) 88٢/ 6بن عبد السالم: ) 
(، ٧/٩٠(، التهذيب للبغوي: ) ١٢/١٢١(، احلاوي الكبري للماوردي: )٢١/ 6ألم للشافعي: ) ( ا٢)

 (. ٢١5/ ٩ي: )للنوو (، روضة الطالبني ١٠/٢56(، العزيز للرافعي: ) 4٠١/ ١١: )البيان للعمراين
 (. ٩/١5٢)(، روضة الطالبني للنووي:  ١٠/6٢5العزيز للرافعي: )  (3)
بته، لغًة: القاف والراء والعني معظم الباب ضرب الشيء، يقال قرعت الشيء أقرعه: ضر   الُقْرَعة (  4)

 ء كأنه يضرب. ا شيواإلقراع واملقارعة: هي املسامهة. ومسيت بذلك ألهن
 .صيبهتعني هبا سهم اإلنسان، أي نويف االصطالح: هي طريقة ي  

(، التعريفات الفقهية للربكيت: 8/٢66ن العرب البن منظور: ) (، لسا ٧٢/ 5اللغة البن فارس: )مقاييس  
(١٧3 .) 
 ( ما بني القوسني ساقط يف )ز(.5)
(6( للشافعي:  األم   )6/٢١ ( للغزايل:  الوسيط  ا3٠4-53٠/ 6(،   ،) ( للرافعي:  - ١٠/٢56لعزيز 

 (. ٢١5-٢١6/ ٩لنووي: )ني ل(، روضة الطالب٧/٩٠لبغوي: ) (، التهذيب ل5٧٢
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  :( 1) واملريض وجهانويف إدخال العاجز عن ا ساااااتيفاء يف القرعة كالنسااااااء والشااااايود  
وصااااححه الب وي فيسااااتنيب إذا خرجت   ،(2)يف األم  نصااااه وهو ،نعم  :أحدمها ،قو نوقيل 

وعلى هذا لو خرجت   ،ونه بخر وصااحح  ،وجزم به مجاعة ،   :هماواثني ،له من يقدر عليه
 .(3)ألول   تعاد ويستنيبالقادر فع ز أعيدت القرعة بني الباقني وعلى  

  قدم عليه أن من عليه قصاااااااال إذا قتله أجنى   عن نو   لفرع: يوصللللللف با شللللللكا
وريته   عفا  ولو ،  للذين كانوا يسااتحقون القصااال عليه  ،يلزمه القصااال لوريته ،القصااال

أهنا ملساااااااتحقي القصاااااااال كقيمة   :وفيها وجه  ،ية  م على املذهبعن القصاااااااال على الد
ذا عرف وليس لبعض مساااااااااااااتحقي القصاااااااااااااال ا نفراد بقتله إ  ،(5)إذا قتل  (4)العبد املرهون

 .(6)ذلك 
فاإماا أن يكون  وقتلل القلاتلل بغري إذن البلاقني  (7)/ثلة املقتولفلو بلادر واحلد من ور 

 :قني أو بعدهقبل عفو البا

 
الشافعي  ١) نص   األم: (  منه.  املقتص  يتعذب  لئال  القصاص؛  استيفاء  من  العاجز  منع  يف  صريح 
(6/٢١ .) 
يدعها وقتَله؛ ألن األغلب  يف األم مـُخالف هلذا فإنه قال: "وال يقرع المرأة وال   ( بل نص  الشافعي٢)

قدر على اليمىن أو ضعيف أو مريض ال ي  فيهم أشل  كان  قتله إال بتعذيبه، وكذلك لوأهنا ال تقدر على  
 (. ٢١/ 6قتله إال بتعذيبه أقرع بني من يقدر على قتله وال يدع يعذبه بالقتل". األم: )

األ 3)  )( للشافعي:  ) 6/٢١م  للغزايل:  الوسيط  الع3٠5-3٠4/ 6(،  ) ز (،  للرافعي:  - ١٠/٢56يز 
 (. ٢١5-6٢١/ ٩)وي:  (، روضة الطالبني للنو ٧/٩٠) (، التهذيب للبغوي:  5٧٢

ذلك الرهن،   لغًة: الراء واهلاء والنون أصل يدل على ثبات شيء ميسك حبق أو غريه، من   ( الرَّْهن 4)
 ال أرهنت. ق الشيء يرهن: تقول رهنت الشيء رهناً; وال ي

ل للشيء مرهوناً منه، ويقااؤه  ق كالدين وحنوه، ميكن استيفويف االصطالح هو: حبس شيء مايل حب
 (. ١٠٧(، التعريفات الفقهية للربكيت: )45٢/ ٢يس اللغة البن فارس: )ورهناً. مقاي

 (. ٩/٢١6الوجه: "وهو ضعيف". روضة الطالبني: )   ( قال عن النووي بعد حكاية هذا 5)
(، ٧/٩8) (، التهذيب للبغوي:  ١6/١6٩)(، هناية املطلب للجويين:  ٧3-٧5/ 6للشافعي: )  األم (  6)

 (. ٩/٢١6الطالبني للنووي: ) روضة  
 /أ(. ١8٢هناية اللوحة ) (  7)
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 :قو نففي وجوب القصال عليه  من يقتله قبل عفوهاحلالة األوىل: أ
 .(1)  :وأصحهما، جيب ونسبه املتويل إىل القد  :اأحدمه

باااه مل جياااب   جااااهملً بتحر  القتااال فاااإن كاااان    ومهاااا فيماااا إذا كاااان عااااملااااً   :قاااال الب وي
 .(2)قطعاً 

اكم حكم بعفوهم فاإن مل يكن احلا  عااملااً   فاإن كاان  ،الثلانيلة: أن يقتلله بعلد عفو البلاقني
إن ف  ،ه على ما إذا قتله قبل العفون اجلان ترتب وجوب القصااال عليبسااقوط القصااال ع

 قو ً صاال الق (3)[عليه فوإن كان حكم بساقوطه عنه   ،وإ  فوجهان  ،فهنا أوىل  أوجبناه مثَّ 
 لعفو ترتب على ما   اهملً وإن كان ج  ،أيهاااً وأشااار املاوردي إىل جميء اخلملف فيه   ،واحداً 
  بناااءً   ،قو نوقياال    ،وإ  فوجهااان  ،فااإن مل نوجبااه عنااد العلم فعنااد اجلهاال أوىل  كااان عاااملاااً إذا  

وقد   ،ملفهوظن أنه مل يسااالم فبان خ  ،اً أو حربيّ   (4)على اخلملف فيما إذا قتل من عرفه مرتداً 
إن علم  لعفو   :اثلاهااا  ،الوالرج فيمااا إذا قتلااه بعااد العفو يمليااة أقو   ،مر أن األظهر وجوبااه

و  سقوطه  ، حيكم احلاكم  جياب القصال على املستويفوهذا كله إذا مل  ،وإ  فمل  ،وجب
إىل  وأشااااااااااااار يف احلاوي  ،فإن حكم به أمهااااااااااااى حكمه  ،و  بتمكينه من ا سااااااااااااتيفاء  ،عنه

ذ قتلوه كلهم إ  وعليهم ،ل على العايف إذا قتلهو  خملف يف وجوب القصااااااااااااا  ،فيه  خملف  
 .(5)بعد العفو

 
(، التهذيب 3٠3/ 6(، الوسيط للغزايل: ) ٢٩٧( تتمة اإلبانة للمتويل، حتقيق فيصل العصيمي: ) 1)

 (. ٢١6/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )٢58/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ٧/8٧للبغوي: ) 
 (.8٧/ ٧لتهذيب للبغوي: )( ا2)
 .)ط(: عليهيف    (3)
 لغًة: الصرف والرجوع، رّده عن وجهه: صرفه، ورد إليه جوابا: أي رجع.   ( الرِّدة4)

 الصطالح هي: الرجوع عن اإلسالم إىل الكفر.ويف ا
للجو  ) الصحاح  ) ٢/4٧3هري:  منظور:  البن  العرب  لسان  للنووي: ١٧3/ 3(،  الطالبني  روضة   ،)

(١٠ /46 .) 
-3٠١مة اإلبانة للمتويل، حتقيق فيصل العصيمي: )(، تت3١3/ ١٢حلاوي الكبري للماوردي:) ا  (5)

= 
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فللباقني حصاااااااااتهم  ،أن القصاااااااااال   جيب ،إن قلنا  لعفو يف احلالة األوىل  :التفريع
أهنم  :وأصااااااااااااااحهماا  ،ث القااتالمن الوار   :أحادمهاا  ،قو نفياه    من الادياة ومن أين أيخاذوهناا

أكار دية     نه لو كان املقتول أو ً  ،لوضااااااااعف ابن الصااااااااباغ األو  ،نأيخذوهنا من تركة اجلا
فعليه نصاااااف  ،ابين املسااااالم القاتلَ   فقتل أحدُ   ،والقاتل ذمياً  ،كما لو كان مسااااالماً   ،من قاتله

ن ذ حقه مفلو أخ ،ه نصاااف دية املسااالمو ويساااتحق أخ  ،دية الذمي وهو سااادس دية املسااالم
و  اكن أن  ،ب عليهفوق الواج  (1)ألنه  ؛أخيه مل يكن له أن أيخذ هنا نصاااف دية املسااالم

وعلى هاذا القول   رجوع    ،ألن أخااه الاذي أتلف مجيع حقاه  ؛اجلاانة  ومن ورياأيخاذ مناه  
وجياب عنه  نه   ،وهو يدل على ضااااااااااااعف هذا القول  ،وأصااااااااااااحابنا مل يذكروه  ،له على غ ه

 .(2)  حصة املقتول ألنه بذل ما يستحقهليس له إا القول على هذ
ل أن يساتويف منه أولياء يه قصاال يف النفس فمات قبجب عل إذا و يف :وقد قال املتويل

 .(3)يفم ينحصر يف الديةالقتيل فحقه
ي هر أيرمهااا فيمااا لو كااان   ،أو ديااة قاااتلااه  فيااه وجهااان  (4)(القتياال)وهاال بااب ديااة  

ويكون الواجب لبقية الورية حصااااااتهم  ،ى الاان   إشااااااكالعل ف ،واآلخر امرأةً   أحدمها رجملً 
وهو يلاو دياة املساااااااااااااالم   ،ة ماا فوتاهجياب على القااتال قيما  على األولو   ،دياة القااتال  (5) من

إذا جعلنا مأخذ ساااقوط القصاااال   أيهااااً   :(7)وددا(6) ابن[وقد قال   ،الص القاتل نصااافها

 
3٠4( للغزايل:  الوسيط  ل6/3٠4-3٠3(،  العزيز   ،)( الطالبني ٢58-١٠/٢5٩لرافعي:  روضة   ،)

 (. ٩/٢١6للنووي: ) 
 . ألهنا  : ( يف )ز(1)
كفاية   (، ٩/٢١6لبني للنووي: ) روضة الطا (،  43٠، حتقيق فيصل العصيمي: ) تتمة اإلبانة للمتويل  (2)

 (.343/ ١5البن الرفعة: )   النبيه
 (. 33١-33٢تتمة اإلبانة للمتويل، حتقيق فيصل العصيمي: )(  3)
 )ز(: للقتيل. يف  (  4)
 . /ب(١8٢) هناية اللوحة  (  5)
  بو، وهو خطأ. )ط(: أ( يف  6)
 مجته. ت تر ذلك يعرف بالداودي، وقد سبق( ابن داود هو الصيدالين، وك ٧)
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امرأة فمل   والقااتال املقتول اثنيااً   ملً رج  وكاان املقتول أو ً   ،أهال املاديناة  (1)شاااااااااااااابهاة  خملف[
 .(2)لل التقاعلى قو  شيء على قاتلها يعين تفريعاً 
الورياة من الادياة  لقااتال منهم إذا وجاب ل تعلق حصاااااااااااااااة  قي  وي هر من هاذا أن حما
أكار دية   أو يكون القاتل املقتول  ،سااااواء  واثنياً  دية املقتول أو ً   عليه منها شاااايء  ن يكون

 .(3)أو   فيندفع امشكال ،اً من املقتول ظلم
  تخ  بني أن أيخذتال من الورياة يأن الاذي مل يق  :وعن ابن سااااااااااااااريج ختريج قول اثلاو

 ،اصااااااااااااااابلألول منزلااة ال اا  وبني أن أيخااذه من تركااة اجلااان تنزيملً   ،حقااه من الوارث القاااتاال
 .(4)وللاان منزلة املتلف يف يده

 إماااا  ،الااادياااة  م  (5)  [وب م ووج قيه   ولو كاااان قتااال أحاااد الورياااة القااااتااال بعاااد عفو
الوارث   ريع على عدم وجوب القصاال علىلتفوا  ،يقتهاي الدية  نهإ وقلنا  أو مطلقاً   ، لعفو
 .(6)قطعاً أن حصة العافني بب يف تركة القاتل األول  :فعن صاحب التقريب ،القاتل

 .(7)واألول أظهر ،وحكى املاوردي وابن الصباغ القول اآلخر فيه
أنه  القولني يف وجوب القصاااااااااال على الوارث القاتل  روه من توجيهومقتهاااااااااى ما ذك

بسبب ذلك شيء و  عليه ل و  جيب له  حقه من القصا  مستوفياً تل موريه  يكون بقتله قا
أماا إذا كاان بعاده ، لاه لاه قبال عفو  قي الورياةولو تفااوتات دياة املقتولني إذا كاان قت   شاااااااااااااايء

على القااتال منهم كماا تقادم عن   يف منهم بابويبوت املاال  م فاإن قلناا إن حصاااااااااااااااة العاا

 
 يف )ط(.  ساقط  (1)
(، ١6٩-١٧٠/ ١6(، هناية املطلب للجويين: ) 8/34٧(، خمتصر املزين: ) 6/١5عي: )للشافاألم  (  2)

 (.٢١6-٢١٧/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )٢5٩/ ١٠، العزيز للرافعي: )(3٠3/ 6الوسيط للغزايل: )
 (. 6/٢١٧: )روضة الطالبني للنووي،  (٢5٩-١٠/٢6٠العزيز للرافعي: )  (3)
 (. ١6/43٧: )ة النبيه  بن الرفعةكفاي  (،١٠/٢6٠عزيز للرافعي: )ال  (4)
 يف )ط(: بعفو عد ناٍس فمنهم وجوب الدية. (  5)
فاية النبيه البن  (، ك ١8/445: )اجملموع للمطيعي  (، تكملة٧١/ ١3لماوردي: ) احلاوي الكبري ل(  6)

 (. 63/ 4)املطالب لزكريا األنصاري:    (، أسىن43٢-١5/433الرفعة: )
 (. 43٢-433/ ١5(، كفاية النبيه البن الرفعة: )١٧/ ١3) حلاوي الكبري للماوردي:  ا(  7)



 155  جلواهر البحريةا  

و  علياه   ، جياب لاهلاك  فكاذ  ،واثنيااً   دياة املقتول أو ً وابن الصاااااااااااااابااغ وتساااااااااااااااوت املااوردي  
  ،فإن قلنا   جيب فقد اسااااااتوىف املقتص حقه   ،(1)(البينة)وعلى هذا ينطبق قوله يف   ،شاااااايء

فقد وجب  ذا  واحداً   ً و قوأما على قول صاااااااااااحب التقريب أن الدية بب يف تركة القاتل 
رية قاتل ة كاملة لو املذكور ووجب عليه دينصااااااااااااف الدية يف املال   القاتل يف تركة قاتل موريه

والنصف اآلخر أييت فيه أقوال   ،يستقر نصفها  م عليه إن تساوت دية أبيه ودية قاتله  ،أبيه
ورية    (2)(وترجع)  ،فيهوإن كانت دية الاان أكار جرت أقوال التقال فيما تساواي    ،التقال

 كما لو كان الاان امرأة فمل  ،رالاان عليه  لفاضاااااال مع النصااااااف وإن كانت دية األول أكا
 .(4)على قول التقال (3)(على وريته)شيء 

 :قااتال قبال عفو البااقنيفيماا إذا كاان قتال أحاد الواريني ال (5) د واملتويلابن داو   وقاال
مسااتوفياً صاا  علماء مل جيعل للشااركة أتي ا فمل يمن علل سااقوط القصااال عنه  ختملف اليف

 .(6)يفحقه
أان إذا قلنا   قصااااال ول املاوردي  ويقرب منه ق  ،أقوال التقال  يتوأت :قال ابن داود

نصااافها وهو ما اساااتحقه من دية أبيه إذا جعلنا الدين املمايل    (7)[ساااقط يفعليه الدية وقد 
 .(8)اً قصاص

من الدية يف ذمة أخيه قاتل جوب حصااااااة من مل يعف  ع على القولني يف و والرافعي فرّ 
ي مل يقتال على أخياه  ن حق الاذإإذا قلناا  يف  :العفو فقاالقتلاه قبال  القااتال يف احلاالاة األوىل إذا  

 
 ز(: التنبيه. ( يف )1)
 ز(: ويرجع. ( يف )2)
 ز(.  ) ( ساقط يف3)
للماوردي:  (  4) الكبري  )١3/٧١)احلاوي  للرافعي:  العزيز  الط٢6٠/ ١٠(،  روضة  للنووي: (،  البني 
 (. 43٢-433/ ١5) :  ية النبيه البن الرفعة(، كفا٩/٢١٧)
 أ(. /١83هناية اللوحة )   (5)
 (. ٢٩٩تتمة اإلبانة للمتويل، حتقيق فيصل العصيمي: )  (6)

 سقط. (:  ط( يف )7)
ل  (8) الكبري  )احلاوي  )١34/ ١٢لماوردي:  للشريازي:  املهذب  للبغوي١٩١/ 3(،  التهذيب   ،) :
 (. 435/ ١5ن الرفعة: )(، كفاية النبيه الب8٩/٧)
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ولو أبرأ وارث اجلان القاتل عن  ،ولو أبرأه وارث اجلان مل يصاح  ،أخاه برأ  (1)القاتل فلو أبرأ
النصف الاابت للوارث فينبين على أن  فأما  ،خيهالدية مل يسقط النصف الذي يبت عليه أل

 وإن قلنا   حش  ،فو ل وإن قلنا حيصل فالع ،الوجوب ل بنفس  التقال يف الديتني هل حيص
ن حق الذي يقتل يف إوإن قلنا  ،يرتاضااااايا صاااااح ويبقى لملبن القاتل النصاااااف يف تركة اجلان

ولملبن   ، بن القاتل دية اتمةتركة اجلان   على أخيه وهو الصاااااااااحيح فلوارث اجلان على ا
ناه  تقاال وأيخاذ وارث اجلاان مف يف الفيقع النصاااااااااااااا  ،القااتال يف تركاة اجلاان نصااااااااااااااف الادياة

ولو أبرأ وارث اجلان صااااااح ولو   ،يقتل أخاه  غ إذ   شاااااايء عليهالنصااااااف وإبراء الذي مل 
أسااااااااااااقط وارث اجلان الدية عن ا بن القاتل فإن قلنا يقع التقال بنفس الوجوب سااااااااااااقط 

لى النصاااااااف  لنصاااااااف كما وجبا ويؤير امساااااااقاط يف النصاااااااف اآلخر و  يبقى ألحدمها ع
سااقاطه وبقي لملبن القاتل الرتاضااي سااقط حق الوارث   ر شاايء وإن قلنا يتوقف علىاآلخ

 .(2).انتهى يف،نصف الدية يف تركة اجلان
قول  هوو  ،وهذا كله منه مبين على أن قتل أحد الواريني قاتل موريه   يقع قصااااااصااااااً 

 .(3)وهو األظهر يف الفصل أنه   يقع قصاصاً  وهو خملف ما يفهم كملمه أو ً  ،مجاعة
بتحر  انفراده  لقصاااااااااااااااال فهال تكون الادياة   اهملً واريني القااتال جاوإذا كاان أحاد ال

فاإن قلناا يف ماالاه فاالاذي مل يقتال أيخاذ    ،قو نفياه     الواجباة بقتلاه يف ماالاه أو على عااقلتاه
ن ووارث اجلا  ،حلال على القولنيأو من تركة اجلان يف ا  ،من الوارث القاتل  حصته من الدية

وينب ي أن يملح، على قول اخلطاااأ أن اخلملف يف   ،اتاااله من عااااقلاااة ا بن القاااأيخاااذ ديتااا
 ،فإن قلنا نعم  حقه  مساتوفياً هل يصا    مساتحق القصاال إذا قتل من عليه القصاال خطأً 

 
 األلف والباء والراء أصالن يدالن على اخللق، وعلى التباعد من الشيء.   لغًة:   ( اإلبراء١)

ه أو بعضه الذي هو على اآلخر، أو حبط مقدار د بإسقاط متام حقاالصطالح هو: أن يقوم أحويف  
 نه عن ذمته. م

ال اللغة  ) مقاييس  فارس:  للماورد١/٢36بن  الكبري  احلاوي   ،) ( الفقهية ٢٧٢/ 5ي:  التعريفات   ،)
 (. ١5: ) للربكيت 

 (. ٢6١/ ١٠العزيز: ) (  2)
 (. ١5/435لرفعة: )كفاية النبيه البن ا  (3)
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 .(1)عاد يف نصف األد القاتل ما تقدم
ا قتلاه وهي ماا إذ  ،القصاااااااااااااااال يف احلاالاة األوىل (2) هاذا كلاه تفريع على عادم وجوب 

فااإن كااان   ،وهي مااا إذا قتلااه بعااد عفوهم  ،ه يف الاااانيااةفرعنااا عليااإمااا إذا    ،عفو الباااقني  قباال
ا يف تركاة  فلورياة املقتول دياة ابنها ،ناه يقتهااااااااااااااي الادياةإوقلناا    أو مطلقااً   ،عن الادياة  االعاايف عفا

ذون  والبااقون أيخا  ،ه وماا علياه يف التقاالفيقع ماالا  ،القااتال منهم دياة اجلاانلى  وع  ،اجلاان
أو أطلق وقلنا   جماانً  عفاوإن كان  ،على القولني كة اجلانأو من تر  ،الدية منهحصااااااااتهم من 

وعليه متام  ،وللقاتل حصااااااته من دية أبيه يف تركة اجلان  ،  يقتهااااااي املال فمل شاااااايء للعايف
 .القصالهذا تفريع على القول بعدم وجوب  ،قدمدية اجلان كما ت

يف تركاة قااتلاه املقتول   و ً وىل فت اب دياة املقتول أاحلاالاة األفاأماا يف    :أماا إذا قلناا جياب
مث إن اقتص وارث اجلاان من ا بن القااتال أخاذ وارث املقتص مناه وا بن اآلخر الادية    ،اثنيااً 

 هااااااي ما ً أو أطلق وقلنا املطلق   يقت جماانً   فإن كان اوإن عف  ،يف تركة اجلان  ما نصاااااافني
  ،ق يقتهاااااااااي املال طلق وقلنا املطل على الدية أو أ عفاوإن   ،الدية ابنا املقتول أو ً   (3)[أخذ 

ولملبن القاتل   ،ولملبن الذي مل يقتل نصااااااااااااف الدية يف تركته  ،فذا  املال تركة للقتيل القاتل
وقد يصا  النصاف الذي   ،يف التقاله الكملم وجييء في  ،النصاف وعليه دية اجلان بتمامها

وقد التلف القدر  ،قتيل للقاتل النصاااف اآلخروارث الوأيخذ   له بنصاااف ما عليه قصااااصااااً 
 .(4)فيحكم يف كل صورة مبقتهاها ، لذكورة واألنوية والكفر وامسملم

وهو أن يكون قتلااه بعااد عفو بعض الوريااة فااإن اقتص وارث   :انيااةوأمااا يف احلااالااة الااا
لعايف إن شاااااااايء لو    ،فلورية املقتص منه نصااااااااف الدية يف تركة القاتل األول ،القتيل القاتل

وإن مل يقتص منه   ،عاد اخلملف يف أنه يتميز  خذه  ،على نصاف الدية  اوإن عف  ،جماانً  اعف

 
(، ٩/٢١٧بني للنووي: ) (، روضة الطال٢6٠/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) 8٩8/ ٧التهذيب للبغوي: )(  1)

 (. 5٠3ب العايل  بن الرفعة، حتقيق خالد املوقد: )املطل
 /ب(. 83١اللوحة ) هناية  (  2)
 يف )ط(: أخذا.(  3)
 (. ٢١٧-٩/٢١8روضة الطالبني للنووي: )  (4)
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 .(1)وما يقتهيانه من وجوب املال وعدمه فين ر يف حال العفوين ،الوارث بل عفا
  ،املسااألة من صااورة الوقوع يف خملف التقال أطلقه األلمة كر يف وما ذ  :قال الرافعي

تسااااااااااااااااو  الاادينااان يف اجلنس   (2)(اإذا ماا)ملف يف التقااال  أن موضااااااااااااااع اخل  لكن   الفى
أو كاان خمتلفني   (4)(3)واآلخر من ماً   ،حش   جيري فيما إذا كان أحدمها حا ً  ،والصااااااااااااافة

وا خر يتعلق    ،ا بن القااتال لوارث اجلاانوهناا أحاد الادينني يابات يف ذماة    ،يف قادر األجال
 .(5)قدر األجل وهذا ا ختملف أشد من ا ختملف يف ،برتكة اجلان دون ذمة الوارث 
في ب له   ،وهو األصااااح  ،هر على قولنا الدية تابت للقتيل ابتداءواجلواب عنه أنه ظا

  ،اختملف شديد   أيهاً   فليس فيها  وأما على قولنا يابت للوارث ابتداءً   ،فيتقاصان  (6) وعليه
 كمااا يف  ،لألخااذ منااه والرد عليااهمعىن  فمل    ،قطعاااً وفينااا منهااا الااديااة    ،فااإن الوارث لو أخااذهااا

 .(7)التقالمسألة 
وللبااقني   ،قتلل بواحلد منهم  ، لاعلةً   املسللللللللللللأللة الثلانيلة: تقلد  أنله إذا قتلل الواحلد  

 .(8)من مجاعة واحداً  وكذا لو قطع طرفاً  ،الدايت 
ويرجع كل منهم إىل ما يبقى له   ،يقطع  جلميعون  ن يقتل أو  ولو رضااااااي املسااااااتحق

 
 .املصدر السابق(  1)
 يف )ز(: ما إذا. (  2)
 . يف )ز(: مؤجال(  3)
 وامليم أصل صحيح يدل على طلوع وظهور، جنم النجم: طلع. : النون واجليم    ( املنجَّم4)

 على أوقات معلومة كطلوع كل جنم وحنوه. مت املال، أي: أديته مفرقاً  صطالح: جن ويف اال
) الصحاح   ) 5/٢٠3٩للجوهري:  فارس:  البن  اللغة  مقاييس  للزبيدي: (5/63٩(،  العروس  تاج   ،

(33 /4٧٧ .) 
 (. ٢6١/ ١٠ز: ) العزي(  5)
 /أ(. ١84وحة ) هناية الل (  6)
 (. ٩/٢١8روضة الطالبني للنووي: )(  7)
 أ(. ١56/ ٩لبحرية، نسخة املتحف: )ل اجلواهر اخمطوط  (  8)
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 .(1)فه بمل خمل  جيابون إلي :اممام الق ،من الدية
 أو  ن قتال واحاداً   ،بعاد واحاد  مث ين ر فاإن قتلهم على الرتتياب إماا  ن قتلهم واحاداً 

ويل األول قتاال    عفااافااإن    ،وللباااقني الاادايت   ،فيقتاال  ألول  ،مث الباااقني دفعااة واحاادة  ،أو ً 
 .(2)وكذا يراعى الرتتيب ، لاان

ىل ويل األول ليعرف أحببت أن يبعو اممام إ :ل الشاااافعي األول قاوإن مل يعف ويل
طاااالاااب أو عااااف فاااإن مل يعف ومل يقتص مل يكن للبااااقني ا عرتاض علياااه وليس لويل  أهو  

 .(3)عليهالاان أن يبتدر القتل فلو فعل فقد قال الشافعي كرهته و  شيء 
ألم بدل كرهته وله يف االكراهة كراهة حتر  يدل عليه ق ويشاااابه أن تكون :قال الرافعي

 .(4)له قع قتله عن القصال املستحقفقد أساء وو 
أناه ي رم  :وفياه وجاه ضااااااااااااااعيف  ،وينتقال حق األول إىل الادياة  ،وليس علياه إ  التعزير

أو  ،وإن كاان ويل األول غاالبااً   ،هويؤخاذ من تركاة اجلاان دياة قتيال نفسااااااااااااااا  ،لألول دياة قتيلاه
أن للاان  :قو ً ن ورو  الفورا ،وكمال اآلخرين  ،حهاورهحبس القاتل إىل   ،أو جمنوانً   ،صابياً 

 .(5)وا عتبار يف التقدم بزهوق الروح ،ويص  احلهور والكمال مرجحاً  ،أن يقتص
التقدم لويل  إىل النفس فحق مث سااار  القطع ،رقبته بخر مث حزّ  ،ولو قطع يد إنساااان  

وسرت  ،رح أحدمها بعد اآلخرإذا جُ   وجراينه فيما  ،يدهأنه لويل املقطوع   :وفيه وجه  ،وزز حملا
 .)7( (6)(أو ً )الاان إىل النفس قبل سراين جراحة األول جراحة 

 
 (.١6٠/ ١6هناية املطلب: )(  1)
(، ١٠/٢63عزيز للرافعي: )ال (،  ٧/٢8(، التهذيب للبغوي: )١6/١5٩طلب للجويين: )هناية امل  (2)

 (. ١5/46٩الرفعة: )  كفاية النبيه البن
 (. 6/٢3: ) م( األ3)
 (. ٢63/ ١٠: ) ( العزيز4)
الرفعة: (، كفاية النبيه البن  ٢١8-٢١٩/ ٩الطالبني للنووي: )   (، روضة 6٢٢/ ١٠العزيز للرافعي: ) (  5)
(١5 /4٧١-4٧٢ .) 
 يف )ز(: لويل.   (6)
 (. 5١٠: ) الرفعة، حتقيق خالد املوقد   املطلب العايل  بن(،  ١5/3٧١ه البن الرفعة: )كفاية النبي(7)
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إ   أيهااااااً مل يقتل  أو جرحهم وماتوا معاً   ، ن هدم عليهم جداراً  ،وإن كان قتلهم معاً 
 .(1)فمن خرجت له القرعة قتل له وصار كأنه قتل أو ً  ،قرع بينهمفيُ  ،بواحد منهم

  ،أحدمها واقتصاااااااار عليه مجاعة   :مسااااااااتحب  فيه وجهان  (2)(أو)اجب قراع و وهذا ام
ولإلمام أن يقتله مبن شاااااااء    ،أنه مسااااااتحب  :وحكاه بعهااااااهم عن النص وصااااااححه الرواين

 .(3)أنه واجب :وأصحهما ،منهم
  (5)  ولو قدموه مث[  ،(4) جاز[ ،من غ  القرعة واحد  د   أولياء القتلى بتق  ولو رضااااي

  ،و  جيب مع ذلك شاااااايء بخر   ،يعهمأنه يقتل جبم  :وفيه وجه ،لقرعةإىل اردوا    (6) بدا  م
 .(8)لكل منهم حصته من الدية (7)(مع ذلك )وجيب  ،أنه يقتل جبميعهم :ووجه اثلو

أقطعهم  ال فلم يدرِ شاااااااااكل احلولو أ ،واحدةً  وأجروه فيما إذا قطع طرف مجاعة دفعةً 
قتاال بقتاال ساااااااااااااابق    فااإن أقر  ،وأقرع بينهم  ،اً عاال كمااا لو قتلهم معاا  جُ أو مرتباااً   واحاادةً   دفعااةً 

 .(9)اقتص منه ولّيه ،بعههم

 
 (.٧/٢٩: )يب للبغوي(، التهذ ٢٧/ ١6(، هناية املطلب للجويين: ) 3/١88( املهذب للشريازي: ) ١)
 يف )ز(: أم. (  2)

(3)   ( للشافعي:  )(٢3/ 6األم  للجويين:  املطلب  هناية  ا١6٠/١6،  البن  النبيه  لرفعة: (، كفاية 
الرفعة، امل(،  4٧١/ ١5) العايل  بن  )   طلب  املوقد:  خالد  للدمريي:   (، 5١3حتقيق  الوهاج  النجم 
(8/4١8 .) 
 (. ١6٠/ ١6ين: ) طلب للجوي( يف النسختني: كان، واملثبت من هناية امل4)
 (. ١6٠/ ١6ية املطلب للجويين: )نسختني، واملثبت من هنا( ساقط من ال5)
 . /ب(١84( هناية اللوحة ) 6)
 ساقط يف )ز(. (  7)
املطلب العايل  بن الرفعة،   (،١٠/٢6٢: )(، العزيز للرافعي١6/١6٠: )( هناية املطلب للجويين8)

 (. 5١4حتقيق خالد املوقد: )
املطلب (،  ١٠/٢6٢: ) العزيز للرافعي(،  ٧/٢٩(، التهذيب للبغوي: ) 3/١88: ) للشريازي  املهذب   (9)

 (. 53١قد: )العايل  بن الرفعة، حتقيق خالد املو 
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 .(2)ولويل غ ه حتليفه إن كذبه :(1)قال السرخسي
  ،( 3)مع النكول كاامقرارا اليمني فاإن جعلنا ،وحلف املادعي ،وفياه ن ر؛ ألناه لو نكال

مل يتعاد إىل   ،ناه كاالبيناةإوإن قلناا    ،مل يقبال مناه ،باه أو ً   لو أقر خبملف ماا أقر  (4)و  كماا[فه
 .(5)اثلو   حق  

إن قتلوهم مرتبا قتلوا  ألول وإن   ،فالقاتلون كالشاخص الواحد  ولو قتل مجاعٌة مجاعةً 
لااااه   بينهم فمن خرجاااات  بااااه ولقتلوهم معااااا أقرع  قتاااال  تركااااالقرعااااة  الاااادايت من  ات  لباااااقني 

 .(6)القاتلني
 مسائل:واختلف ا:صحاب يف 

:  قتااال جبميعهم  فياااه وجهاااان هااال يُ   ،أو عبياااداً   أحراراً   إذا قتااال العباااد مجااااعاااةً   ا:وىل:
 ،ملعسااااااااااار  كاحلر ا :وأصاااااااااااحهما  ،وبه أجاب القاضااااااااااايان ابن كج واملاوردي ،نعم  :أحدمها

فعلى    .(7)رقبته خاصااااااةوبنامها اممام على خلملف يف أن أرش اجلناية يتعلق بذمة العبد مع 
فهم أهنما مفرعان على القول بتعلق األرش بذمة وإيراد القاضااااي يُ  ،املعساااار األول هو كاحلر

وعلى األول   يقتص منه يف النفس و  يف الطرف إ   ،وجيراين يف قصااااال الطرف ،العبد
 

 وقد سبقت ترمجته.صاحب األمايل،  السرخسي أبو الفرج  ( هو: ١)
 (. 5١١املطلب العايل  بن الرفعة، حتقيق خالد املوقد: )(،  ١٠/٢6٢: )ز للرافعيالعزي  (2)
 اف به، وضده إنكاره وهو تنكريه أي تغيريه. ر لغًة: اإلقرار بالشيء االعرت ( اإلقرا3)
 ه. ذلك مقر له، وللحق مقر بيه ويقال له: مقر، ول: هو إخبار حبق اآلخر عليف الشرع  

ال الطلبة أليب حفص  الطالبني للنووي: )١36نسفي: )طلبة  الفقهية 34٩/ 4(، روضة  التعريفات   ،)
 (. 33: ) للربكيت 

 يف )ط(.  ساقط  (4)
 (. 5١١بن الرفعة، حتقيق خالد املوقد: )املطلب العايل    (5)
(، ٠١/٢63: ) العزيز للرافعي(،  6/٠53الوسيط للغزايل: ) (،  ١6/١6٢هناية املطلب للجويين: ) (  6)

 (. ٩/٢١٩وي: ) روضة الطالبني للنو 
وسيط للغزايل: (، ال١6/١6٢يين: ) (، هناية املطلب للجو ١١٩/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )(  7)
البيا6/3٠4)  ،)( للعمراين:  )4٧٠/ ١١ن  للرافعي:  العزيز  للنووي: ١٠/٢63(،  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢٠٢ .) 
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 هم معاً قتل  وإن  ،قتل  ألول  ،فإن قتلهم مرتباً  :ن روعلى الاان يُ  ،اجتماع املسااااااااااتحقنيعند 
ويل القتيال األول أو ويل من خرجات لاه   عفااولو   ،ه القرعاةخرجات لا  قتال مبنويُ   ،أقرع بينهم

على  أيهاااااً الاان  عفافإن    :وإن بطل حق األول  ،وللاان قتله  ،تعلق برقبتهالقرعة على مال 
جلمااعاة يف   كماا لو أتلف أموا ً   ،رو  ين ر فياه إىل التقادم والتاأخ ،لرقباةق املاا ن  ماال تعل 
 .(1)وتقدم بعهها على بعض ،خطأناايت كلها لو كانت اجلوكما أزمنة 

القاضااااي الطربي والب وي يشااااعر  لقطع  ن  وإيراد    ،وأشااااار القاضااااي إىل خملف فيه
قتلهم دفعة واحدة وكملم صااااااااااايص الوجهني مبا إذا ختو   العبد   يقتل  جلميع إذا قتلهم مرتباً 

 .(2)الني كما مرّ يقتهي أهنما يف احلاجلمهور 
فيااه    أو  جلميع  ،منهم  فهاال يقتاال بواحااد    ،يف احملاااربااة  مجاااعااةً   واحاادٌ   إذا قتاال  ال:مانيمة:

 .(4)للباقني الدايت  (3) وعلى األول ،ونسب املاوردي الاان إىل اجلمهور ،وجهان
 بااً أل أوليااء القتلى على القااتال فقتلوه وكاان قاد قتلهم دفعاة واحادة أو مرتمتاا إذا الااالااة:

ففي  ،قصااااااال نفسااااااه مسااااااتوفياً خراً لو قتل كان  قتول بويل امل  وفرعنا على الصااااااحيح يف أنّ 
ويرجع   ،عليهم أن القتل يقع عن مجيعهم موزعاً   :أصاحها وجزم به املتويل  :قتلهم يملية أوجه

 فإن كانوا يملية فقد اساتوىف كل    ،ساب ما يقتهايه التوزيعمن الدية حبإىل حصاته  واحد   كل  
 .(5)وله يملية أر عها ،قد استوىف ربعها أربعة فوإن كانو  ،وله يلاا الدية ،حقه يلوَ  واحد  

لااااه  وجيعاااال القتاااال واقعاااااً   ،قرع بينهمأنااااه يُ   :واثنيهااااا ولآلخرين   ،ملن خرجاااات القرعااااة 

 
 (. ٢63/ ١٠العزيز: )   (1)
الك(  2) مالتعليقة  حتقيق  الطربي،  للقاضي  ) ربى  الدوسري:  للجويين: 46٢رضي  املطلب  هناية   ،)
 (. ٢63/ ١٠رافعي: )العزيز لل(،  ٧/٢٩للبغوي: )(، التهذيب  ١6٢/ ١6)
 /أ(. ١85للوحة ) هناية ا(  3)
لنووي: (، روضة الطالبني ل3/88١(، املهذب للشريازي: )3٧٩/ ١4احلاوي الكبري للماوردي: ) (  4)
(٩/١6٠ .) 
فتتم   (5) حتقيق  للمتويل،  اإلبانة  )ة  العصيمي:  ) ٢٩6يصل  للرافعي:  العزيز  روضة ١٠/٢64(،   ،)

 (. ١5/4٧3نبيه البن الرفعة: )كفاية ال  (،٩/٢٢٠للنووي: ) الطالبني  
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 .(1)الدية
 .(3)إىل الديةوع رج أن القصال يقع عن اجلميع فمل :(2)واثلاها عن احلليمي

 .(4)ملذهبده من او  أع :قال اممام
امقراع بني أولياء القتلى عند قتلهم دفعة واحدة فيما إذا كانوا حاضرين  وما تقدم من  

أن   :ربيع أنه رو  زايل عن الفقد رو  ال  أو جمنوانً   أو صاااابياً   فإن كان بعهااااهم غالباً   ،رشااااداً 
ن  أن للحاضاااااااااااااار والكامل أن يقتص ويكو  :ملةوعن رواية حر  ،القرعة تؤخر إىل اخلصااااااااااااااومة
ففهم ال زايل منه انت ار    ،أنه ينت ر  :والذي رواه الربيع ،كالقرعة  احلهااااااااااااور والكمال مرجحاً 

 .(5)امقراع
خرجت   إنو  ،يقرع يف احلال فإن خرجت للحاضاااااااااار الكامل اقتص  :وقال القاضااااااااااي

ر نصااااااااااه يف ظاه وهو  ،س القاتل إىل حهااااااااااور املسااااااااااتحق وكمالهحبوالناقص    (6)(لل الب)
 اار ومل يبني انت اار امقراع أو ا سااااااااااااااتيفااء وقاد القيااس ال ااهر ا نت  :وقاال الرافعي.  (7)األم

 .(8)فيما إذا قتلهم مرتباً   قو نتقدم ال

 
(1)  ( للرافعي:  )١٠/٢64العزيز  للنووي:  الطالبني  روضة  النبيه  ٢٢٠/ ٩(،  الرفعة: (، كفاية  البن 
(١5 /4٧3 .) 
اإلمام أبو عبد هللا احلليمي القاضي، شيخ سن بن حممد بن حليم الشيخ  ( هو: احلسني بن احل٢)

نفات احلليمي وقضى يف بالد خراسان، ومن مص  اكم، حدثوراء النهر، روى عنه احلالشافعيني مبا  
 ه، رمحه هللا.4٠3كتاب املنهاج يف شعب اإلميان، تويف سنة 

 (. 35٠يني البن كثري: )(، طبقات الشافع333/ 4: )الشافعية البن السبكي طبقات  
(3  ) ( للجويين:  املطلب  العزيز8٢/ ١6هناية   ،)   ( للنوو ٢64/ ١٠للرافعي:  الطالبني  روضة  ي: (، 
 (. 4٧4/ ١5)   (، كفاية النبيه البن الرفعة:٩/٢٢٠)
 (. 8٢/ ١6هناية املطلب: )(  4)
 . (3٠5/ 6الوسيط: )   (5)
 يف )ز(: للكامل. (  6)
 (. 5٢8لرفعة، حتقيق خالد املوقد: ) املطلب العايل  بن ا(،  ٧/34٩ي: ) ( األم للشافع٧)
 (. ٢6٢/ ١٠العزيز: )   (8)
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فالنص أنه يقتص   ،صالالق فطلب املستحقانِ  ،آخر  وقطع  ر    فرع: قتل رجالً 
 .(1)منه يف الطرف مث يف النفس

النفس  يساار القطع إىل و أتخر هذا إذا مل تقدم قطع الطرف أ قال األصااحاب: سااواء
فإن كان ساااااااااااااار  إليها فإن كان بعد القصااااااااااااااال يف الطرف ف اهر وإن كان قبله فإن كان 

ى املاذهاب وإن تقادم القطع متقادماا على القتال فقاد تقادم أناه يقطع لألول ويقتال للااان عل 
 .(2)وفيه ن ر :بن الصباغل اقا ،ء الطرفالقتل مل يكن لويل املقطوع طرفه استيفا

 ،القصاااااال فطلب املساااااتحقانِ  ،من اني بخر صااااابعاً أ قطع مث  ان  اني إنساااااولو قطع  
وإن   ،قطعها صاابعاألول كان ملسااتحق األ عفافإن    ،أصاابعولآلخر دية   ،قطعت اينه لألول

ويتخ  الاان بني أن أيخذ دية اليد وبني  ،ه لألولأصااااااابعقطعت    ،(3)( ً أو ) صااااااابعقطع األ
 .أصبعيد اجلان وأيخذ دية  (4) ن يقطعأ

فاإن خرجات   ،ومل يعرف الساااااااااااااااابق منهماا أقرع بينهماا  أو مرتبااً   معااً   نِ قطعااوقع ال  ولو
فهو كما    صبعوإن خرجت لصاحب األ ،فهو كما لو تقدم قطعها  ،القرعة لصاحب اليمني

 .(5)هاو تقدم قطعل
  

 
 (. 6/6٧األم: ) (  1)
للج (  2) املطلب  ) هناية  )3١٩/ ١٧ويين:  للرافعي:  العزيز  الرفعة: 64٢/ ١٠(،  البن  النبيه  (، كفاية 
(١5 /4٧4 .) 
 )ز(.   ( ساقط يف3)
 /ب(. ١85)   هناية اللوحة (  4)
 (. ٢٢١/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢64: )(، العزيز للرافعي3٠5/ 6يل: )للغزا الوسيط(  5)
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طر  اسلتيفاهه دون إذن  ليس ملسلتحق القصلا  يف النفس أو ال  ة الثالثة:املسلأل
 .(1)ائبها ما  أو ن

: فاإن تعاذر إتيااناه كاان لاه ا سااااااااااااااتباداد باه حياو   يراه (2)الادين  قاال الشاااااااااااااايخ عز
 .(3)أحد

فإن اساااتوفاه  : أنه يساااتبد به كساااالر احلقوق،(4)يتميموعن أيب إساااحاق ومنصاااور ال
ون  أنه   يعزر، وحيتمل أن يك  :وحكي وجه  ،زر؛  فتياتهن يع، لكاصااااااً دون إذنه وقع قصااااا

 .(5)إىل جموز ا ستبداد به منسو ً 
فيه    انأو يساااتوفيه له السااالطولو اساااتحق السااايد القصاااال على عبده فيساااتقل به،  

 .(7)(6)وجهان

 
(١ ( للجويين:  املطلب  هناية  للعمرا٢66/ ١6(  البيان   ،)( للنووي: ١١/٠54ين:  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢٢١ .) 
مة حسن بن حممد السلمي الشافعي، أحد األئ  ( هو: عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن٢)

، روى عنه ابن دقيق العيد لى ابن عساكر، وقرأ األصول على اآلمديعالم، سلطان العلماء، تفقه عاأل
 . ه، رمحه هللا  66٠تهاد، تويف سنة رتبة االجوأبو احلسن الباجي وغريمها، بلغ 

 (. 8٧3البن كثري: )  (، طبقات الشافعيني٢٠٩/ 8طبقات الشافعية البن السبكي: )
 (. 4/١536مللقن: )البن ا( عجالة احملتاج 3)
فقيه الشاعر الضرير املصري، أحد أئمة املذهب، صور بن إمساعيل أبو احلسن التميمي، ال( هو: من4)

ات يف املذهب: منها الواجب واملستعمل شافعي وأصحاب أصحابه وله مصنفأصحاب ال  أخذ الفقه عن 
 . ه، رمحه هللا3٠6ها من الكتب، تويف سنة واملسافر واهلداية وغري 

 (. 34٢(، طبقات الشافعيني البن كثري: )4٧8/ 3ات الشافعية البن السبكي: )طبق
(5( للرافعي:  العزيز  للنووي: ١٠/٢65(  الطالبني  روضة  الرفعة:   (،٢٢١/ ٩)  (،  البن  النبيه  كفاية 
(١5 /456 .) 
 (. 5/٢٧٧للروياين: ) (، حبر املذهب  6/١54( احلاوي الكبري للماوردي: ) 6)
: إن السرقة واحملاربة، وقال شراح املنهاج  صحة إقامة السيد على عبده حدلنووي  ( يرى الرافعي وا٧)

ت ألن ذلك خيلو من علة االفتيا   املذهب؛ السيد له أن يستويف القصاص أيضاً من عبده على األصح يف 
= 
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أنه   :وجهان، أصاحهماف أو دونه   ذن القاذ  (1)ولو اساتقل املقذوف  ساتيفاء احلدّ 
جلده دون إذنه وإن   يعتد به، فيرت  إىل أن يربأ، مث حيد، وإن مات وجب القصاااااااال إن 

 .(2)كان  ذنه فمل
فع ويل الادم األمر إىل امماام أو يماا إذا قتلاه  مره، وإذا ر ويف الادياة اخلملف املتقادم ف

ساه، فإن مل أيذن له يف اساتيفاله بنفبت عنده ما يوجب القصاال، وطلب منه أن  انلبه، وأي
 .(5)، واملرأة، والهعيف، مل جيبه إليه(4)نمِ والزَّ  (3)(كالشيخ)يره أهمل لذلك 

دي: وكاذا من   يعرف إصااااااااااااااااباة املفصااااااااااااااال، ومن   تابات نفساااااااااااااااه عناد ملااور قاال ا
 .(6)املباشرة

 النفس فوضااه إليه خبملف حد القذف لوب قصااالكان أهمل له ، فإن كان املط  فإن
والتعزير الاابتني له، كما   يفوضااااااهما إىل أبيه وابنه إ  أن يكون التعزير  حلبس مدة معينة 

 
 ( للرافعي  العزيز  اإلمام.  للن١65/  ١١على  الطالبني  روضة   ،) ( الوهاج ١٠3/  ١٠ووي  النجم   ،)

 (. 64/ 4شهبة: ) (، بداية احملتاج البن قاضي  8/4٢١) للدمريي:  
 و احلاجز بني الشيئني، ومجعه حدود، واحلد: منتهى الشيء.( احلد لغًة: الفصل أ١)

 تعاىل زجراً.و: عقوبة مقدرة وجبت حقا هلل   الشرع هويف
للزبيدي: )  العروس  للم 8/6تاج  الكبري  احلاوي  الفقهية لل١84/ ١3اوردي: ) (،  التعريفات   ربكيت: (، 

(٧٧ .) 
(، 221 9(، روضة الطالبني للنووي: ) 265 10)(، العزيز للرافعي:  305  6)( الوسيط لل زايل:  2)

 (. ١5/43٠):  كفاية النبيه  بن الرفعة
 ( يف )ز(: فإن الشيخ. 3)
 . ، وا سم من ذلك الزمنوأزمن الشيء أتى عليه الزمان وطال، فهو مزمن:  الزَِّمن ل ة(  4)

 ه. به عاهة أو مرض   يرجى زوال: من  هوويف االصطالح 
(، التعريفات الفقهية للربكيت: 284  8روضة الطالبني للنووي: )(،  35/١53تاج العروس للزبيدي: )

(091 .) 
(، 221 9(، روضة الطالبني للنووي: ) 265 10زيز للرافعي: )(، الع305  6الوسيط لل زايل: )(  5)

 (. ١5/43٠: )اية النبيه  بن الرفعةكف
 (.١٠٩/ ١٢ي الكبري: ) احلاو (  6)
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الطرف، والطالب اجملين عليه، ففي تفويهه إليه   طلوب قصالوإن كان امل  ،يف مكان معني
 .(1)مها:  ، وهو نصه يف األم، أظهر ن قو وجهان، أو 

على األظهر   ، ففياه  (2)كال مسااااااااااااااتحق الطرف غ  اجلملدوأجرامهاا املتويل فيماا إذا و 
 .(3)يتو ه إ  اجلملد الذي يقيمه اممام

  بعصااااااااااوأما ما يكون القصااااااااااال فيه  لشااااااااااق والقطع، كاملوضااااااااااحة، وقلع العني  أل
 .عتهى إطملقهم بويزه والقياس املنومق ،األكارون وحنوها، فلم يتعرض إليهواحلديدة، 

العني الطرفمع جزمااااه  نااااه   اكّ   ،واملاااااوردي قااااال: اّكن من قلع  ، ن من قطع 
 .(4)وقياسه اجلزم  ملنع من القلع

ناه  ا قتصاااااااااااااااال؛ أل  (6) مل يكن لاه (5)[هياعين ال الرواين: إن كاانات اجلنااياة على  قاو 
ساااااااااه إ  أن يكون جباان، و  ا كان له فقأها بنفوإن كانت على إحدامه ،حيسااااااااانه أعمى  

 .(7)حيسن ذلك 
أن يتفقد اآللة اليت يساتوىف هبا ليكون ا قتصاال   :على اممام يف اساتيفاء القصاالو 

 
(١( للشافعي:  األم   )6 /5٧ ( للبغوي:  التهذيب   ،)٧/8٠( للعمراين:  البيان  روضة 4٠6/ ١١(،   ،)

 (. ٩/٢٢١الطالبني للنووي: ) 
 . والدال أصل واحد وهو يدل على قوة وصالبة  ( اجلالد لغًة: اجليم والالم ٢)

 مره. ي السلطان وأويف االصطالح هو: الذي يباشر احلدود بني يد 
(، لسان العرب البن منظور: 4٧١/ ١(، مقاييس اللغة البن فارس: )١٧8/ 4ألزهري: )ة لهتذيب اللغ

(١١ /33٠ .) 
 (. 3١8يمي: ) فيصل العص( تتمة اإلبانة، حتقيق  3)
 (.٢5٧/ ١٢: ) ( احلاوي الكبري4)
 ه.(: عينط( يف )5)
 /أ(. ١86)   ية اللوحة ( هنا6)
 (. ٢٢١/ ٩للنووي: )طالبني (، روضة ال53٠/ 6( الوسيط للغزايل: )٧)
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  ، فهل يقتل  لصااااااارم أو قتل بساااااايف كال ّ ، إ  أن يكون اجلان(2)،    لكالّ (1) لصااااااارم
بقوة ليحصااااال األول، وينب ي أن يسااااارع الهاااااارب  لهااااارب   :أظهرمها  :فيه وجهان  لكال 

به،    ر املسااااااتويفزّ عُ  الساااااايف كان كاّ ً  رب أنوإذا يبت بعد الهاااااا  ،املقصااااااود بهااااااربة واحدة
 .(3)حبهرة السلطان أو انلبهب أ  يستوىف القصال إ  وجي

 نااه يعترب حهااااااااااااااور احلاااكم الااذي حكم  لقود أو انلبااه ليكون   :(4)ديوعن املاااور 
 .(5)هحلكم اً حهوره تنفيذ

: ينب ي أن حيهاااااااااااااره عدلني عاقلني، أي ليشاااااااااااااهدا على املساااااااااااااتحق  قال الشاااااااااااااافعي
 .(6) ستيفاء، و لتعدي إن تعد  

لاه يبات وسااااااااااااااكون عناد مشاااااااااااااااهادة راد من  وقيال: أد وقولاه: )عااقلني( قيال: هو توكيا
 .(7)اليق، املهر؛ ملا يقع من حق وتعد وقيل: أراد القصال

أن يهااااابط اجلان يف قصاااااال الطرف؛ لأمل يهاااااطرب فتقع زايدة أو نقص،   :وينب ي
كالبهيمة، إ  أن يكون    فيه تعذيب له، و  ذحبهوليس للويل يف قصاااااااال النفس ضاااااااربه مبا 

 
 ( الصارم لغًة: الصاد والراء وامليم أصل واحد صحيح مطرد، يدل على القطع. ١)

 ينثين. الذي ال    ويف االصطالح: هو السيف القاطع
(، القاموس احمليط للفريوز 3/345(، مقاييس اللغة البن فارس: ) ١3١/ ١٢)هتذيب اللغة لألزهري:  

 (. ١١٢٩آبادي: )  
 ياُل والِثْقُل، وَكَلْلُت من املشي أِكل  كالاًل وَكالَلًة، أي أْعيَـْيُت. كل : العِ غًة: ال( الكاّل ل٢)
 ب حّده. ف الذي ذه ويف االصطالح: السيف الكال هو السي  

 (. ١٠54) (، القاموس احمليط للفريوز آبادي:  ٩/33٢)   هتذيب اللغة لألزهري: 
 (. ٩/٢٢٢نووي: )الطالبني لل(، روضة  ١٠/٢66( العزيز للرافعي: )3)
 ( يف النسختني: وعن املاوردي عنه. 4)
 (.١١٠/ ١٢( احلاوي الكبري: ) 5)
 (. 6/5٩األم: ) (  6)
 (.١٩٧/ ١٢احلاوي الكبري: )   (7)
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 .(1)قتل كذلك 
وكذا إذا ادعى اخلطأ،  ،رزِّ أنه تعمد عُ صااود، فإن اعرتف اب غ  املقفإن ضاارب فأصاا

ا إذا أذن له اممام بهااااارب عنقه فهااااارب وساااااطه، أو يده، أو فما مل يقع اخلطأ يف ماله كم
كما لو   ،نعزل وإن تعد  مبا فعل نص عليهرجله، أو مفرقه، و  انع من ا سااااااااااتيفاء، و  ي

 .(2)جرحه قبل الرتافع إىل جملس احلكم
 .(3)به القاضي وجزم نه ينعزل، ويؤمر  مانبة،إوقيل: 

يه، كما لو ضاااااااربه على الكتف، أو ما يلي الرقبة وإن ادعى اخلطأ فيما اكن اخلطأ ف
 امماام ا نعزال هناا إىل  ويف انعزالاه وجهاان، ونساااااااااااااااب  ،عزرمن الرأس فاإن حلف علياه مل ي
ال  ورأ  ختصايص قول ا نعز   ،متت   نعزال مه هنا إىل القاتلالقاتل يف األوىل بعدمه، وعد

اتفق  املاهر فينب ي أ  ينعزل خبطأ ماتعرف مهارته يف ضااارب الرقاب، وأوهو األظهر ملن   
العنق فهااارب بهااارب  ذا أمروقد مجع بعهاااهم يف انعزاله عن ا ساااتيفاء إ .(5)قطعاً   (4) له[

 :غ ه طرق
أو ادعى اخلطأ، ساااااااااواء أصااااااااااب   ،د قولني، ساااااااااواء تع  أن يف انعزاله مطلقاً   أحدها:

 .ا أو بعيداً يبقر  عهواً 
 .مطلقاً : القطع  نه   ينعزل والاان
 .  أحسن غ  هذا انعزل، وإ  فملإن قال:  الاالو:

 
 (.٩/٢٢٢)   (، روضة الطالبني للنووي: ١٠/٢66للرافعي: ) (، العزيز  5٩-6٠/ 6للشافعي: )   األم (  1)
 (.٩/٢٢٢الطالبني للنووي: ) (، روضة  ١٠/٢66)   للرافعي:يز  (، العز ٢١-٢٢/ 6األم للشافعي: ) (  2)
 (. 5٠5(، املطلب العايل البن الرفعة حتقيق خالد املوقد: )١6/١48( هناية املطلب للجويين: )3)
(، روضة الطالبني ٢6٧/ ١٠العزيز والروضة. العزيز للرافعي: )  ساقط من النسختني، واملثبت من (  4)

 (. ٩/٢٢٢للنووي: ) 
للاحلاو (  5) الكبري  للجويين: ) (١١٠/ ١٢ماوردي: )ي  املطلب  للرافعي: ١48/ ١6، هناية  العزيز   ،)
 (. ٩/٢٢٢(، روضة الطالبني للنووي: ) ٢6٧-٢66/ ١٠)
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 . انعزلمل ينعزل، وإ علم أنه حيسن القصال  (1)(إن) الرابع:
بت  لتعماد ومل يا، وإن ادعى اقطعااً أناه إن ادعى اخلطاأ وحلف علياه مل ينعزل  اخلاامس:
تنزياال  :(2) والاااان  ،قو نأحاادمهااا: يف متكينااه منااه    ب فطريقااان:ات  وإن  ،قطعاااً مل اكن منااه  

 .(3)النصني على احلالني املتقدمني
اخلطأ فيه، كما لو ضرب  اثلاها: إن كان لا   اكن  ويتحرر من الطرق سبعة أوجه:

اكن اخلطااأ فيااه كااالكتف مل   (4)(الاا)وإن كااان    ،ل، واكن منااه اثنياااأو رجلااه   ينعز   يااده
وخامساها: إن ادعى اخلطأ فيما اكن اخلطأ فيه مل اكن منه،  . ها: عكساهورابع.  نياً اكن اث

.  مل يتب  ساااااااادساااااااها: عكساااااااه إذا. وإن ادعى العمد به أو كان لا   اكن اخلطأ فيه مكن
ف أنه   حيسااااان فإن مل يتب أو عر   ،ابعها: إن علم اممام أنه يعرف مكن منه وإن اتب سااااا
 .(5)صال، مل اكنهالق

  

 
 ه إن. يف )ز(: أن(  1)
 /ب(. ١86)   هناية اللوحة   (2)
) ( ك3) الرفعة:  البن  النبيه  ا458-45٩/ ١5فاية  امل(،  الرفعة حتقيق خالد  البن  العايل   وقد: ملطلب 
(55٠ .) 
 . يف )ز(: زيادة ال  (4)
(، روضة الطالبني ٢66-٢6٧/ ١٠(، العزيز للرافعي: )١48-١6/١4٩( هناية املطلب للجويين: ) 5)

 (. 55٠-554د: )البن الرفعة حتقيق خالد املوقب العايل  (، املطل ٩/٢٢٢للنووي: ) 
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 وعر ف
 :األول: قال املاوردي: يعترب يف استيفاء القصا  عشرة أشياء

 .حهور احلاكم أو انلبه: (1) أحدها[
 .واثنيها: حهور شاهدين

 .لكفواثلاها: حهور األعوان، فرمبا حيتاج إىل ا
 .ورابعها: يؤمر املقتص بقهاء ما عليه من الصملة

 .فيما له وعليهوخامسها: يؤمر  لوصية 
 .(3)(من ذنوبه)ة يؤمر  لتوب :(2)(وسادسها)

 .سابعها: يساق إىل موضع القصال برفق، و  يشتم
 .عورته بشداد حش   ت هر شداثمنها: تُ 

 .اد عنقهاتسعها: تشد عينه بعصابة حش   ير  القتل، و 
 .(4)و  مسموم غ  كالّ   عاشرها: يؤمر بسيف صارم  

:  ونمطلقهما أطلق  وجهان بسللللللللليف مسلللللللللمو   من االسلللللللللتيفاءيف التمكني    :الثاين
 .(6)ال اممام: ولعله األصح)ق، (5)أنه اكن منه :أحدمها، ويعز  للقفال

ساااااراع وقال ابن داود: عندي إن كان السااااام يودي إىل تفتيت اللحم، وإ:  وأصاااااحهما

 
  (. ١١٠/ ١٢ي الكبري للمارودي: )ساقط من النسختني واملثبت من احلاو (  ١)
 ( يف )ز(: سادسها. ٢)
  )ز(: من دونه. ( يف 3)
 (. ١٠٩-١١٠/ ١٢( احلاوي الكبري: ) 4)
 (.١٠/٢65(، العزيز للرافعي: )3٠6/ 6لوسيط للغزايل: )( ا5)
 (. ١48-١4٩/ ١6هناية املطلب: )  (6)
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 .(2)مفهومه أنه   انع منه إذا مل يكن كذلك و  ،(1)ه(الت ي  فمل اكن من
والدفن على    (3)( ل سااااااااال)حبيو   يعسااااااااار    ع البدنقطّ اممام: حملهما إذا مل يُ  الوق

 .(5)قطعاً ي ذلك قبله منع منه خش  وإن ،يقطعه بعده (4)ا[وإمن  ،وجه ا حرتام
املقتص  ن   (6)(الويل)مر أي  ،تص هبااد اآللاة املقي لإلماام تفقاوحياو منعنااه مناه فينب 

 .جيرها عليه
 .رزّ هنا كانت مسمومة عُ ولو  ن بعد القتل أ

لوجهني ففي جواز قتله مبسااااااااااموم وجهان، كاقتل بساااااااااايف مسااااااااااموم  ولو كان اجلان 
 .(7)وجزم املتويل فيهما  جلواز، الكالاملتقدمني يف السيف 

 .(8)مل خملفل الطرف فيمنع  لسموم بوأما قصا
ة، ويف ألنه قتل مبساتحق وغ ه، وبب نصاف الدي  ؛فمات فمل قصاال  اقتص به  ولو

 .(9)أشبههما األول ،كوهنا عليه أو على عاقلته، وجهان
 .قطعاً  (10)(بذله)العاقلة  وفيه وجه: أن القصال جيب، فمل تتحمل

 
 يف )ز(: تكرر ما بني القوسني.(  1)
الوسيط٢) للرافعي: )6/3٠6)   للغزايل:  (  العزيز  الرفعة، حتقيق٢65/ ٠١(،  العايل البن  املطلب   ،) 

 (. 555-556خالد املوقد: ) 
 غسل. يف )ز(: ال(  3)
 : وإن. يف )ط((  4)
 (. ٢٢٢/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١6/١4٩( هناية املطلب للجويين: )5)
 يف )ز(: الوايل.(  6)
حتقيق٧) للمتويل،  اإلبانة  تتمة  الع  (  )فيصل  للرافعي:36١صيمي:  العزيز  روضة ١٠/٢6٧)   (،   ،)

 (. ٩/٢٢3 للنووي: ) الطالبني
 (. ٩/٢٢3)(، روضة الطالبني للنووي:  ١٠/٢6٧)للرافعي:  ( العزيز  8)
 . املصادر السابقة(  ٩)
 يف )ز(: علة. (  10)
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 .(1)راحة؛ ألنه مات به دون اجلقطعاً وجب عليهم القصال  اً حيولو كان السم مو 
، الثالث: لو اقتص من عليه قصلا  يف  ر  أو نفس من نفسله بنذن املسلتحق

الزان،  ذن اممام، أو   (2) يفا لو جلد نفساه أحدمها:  ، كم  وجهان: ي وقوعه قصااصااً فف
 .(3)القذف  ذن املقذوف، وصححه اممام، لكن فرضها يف قصال الطرفيف 

 .(4)فما: نعم، وصححه القفال يف الطر واثنيه
 .(5)ولو قطع السارق يده  ذن اممام اعتد به عن احلد، قاله الب وي

يف  سااااااااااااان ترتيبهما على اخلملفنه منه إذا قال: أقطع نفساااااااااااااي، وجهان، حيمتكيويف  
 .(6)وأجرامها املاوردي يف قطع السرقة ،ني هنا أوىلا قتصال، والتمك

  (7) يف سااااهمه  القصلللا  الرابع: قال الشلللافعي: يرزإل ا ما  من يقيم احلد ويأخذ
 .(9)(8)سمُ عليه السملم من اخلُ 

ن  ويف القصااااااال  ذ ن ينصااااااب من يقيم احلد، ويسااااااتقال األصااااااحاب: على اممام أ

 
 (. ٩/3٢٢(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢6٧( العزيز للرافعي: )١)
 /أ(. ١8٧)   اللوحة ( هناية  ٢)
 (. ١٠/٢6٩للرافعي: )  (، العزيز6١/٢66طلب للجويين: )( هناية امل3)
 (.١٠/٢6٩(، العزيز للرافعي: )٩١/ ٧( التهذيب للبغوي: )4)
 صادر السابقة. ( امل5)
 (. ٢٢4/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )٧3/ ١٢( احلاوي الكبري للماوردي: ) 6)
هام  ( السَّْهم ٧)  وهو: النصيب.  واحد السِّ
 (. ١/٢٩3(، املصباح املنري للفيومي: ) 5/١٩56)   لصحاح للجوهري:ا
 هو: جزء من مخسة خُيرج من الغنيمة.   اخلُُمس   (8)

 (. ٩8: ) (، التعريفات الفقهية للربكيت6/٧٠لسان العرب البن منظور: ) 
 (. 6/53( األم: ) ٩)
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املرصاااد للمصاااا ، أو يساااتأجر من   (2)وال نيمة  (1)ءي  مساااتحقه، ويرزقه من مخس مخس الفَ 
 ا ، أو كانم املصافإن مل يكن عنده شايء من ساه يقوم بذلك عند وقوعه إن مل جيد متربعاً 

ونص .  (3)ى املقتص منهلشااااااافعي هنا على أن األجرة عل هو أهم منه، فقد نص ا  وهنا  ما
أن فيهما  أحادهاا:    ولألصااااااااااااااحااب طرق:  .(5)(4)على أهناا يف بيات املاال يف أجرة إقااماة احلاد

 ان:والا ، أهنا على املقتص منه، واجمللود واملقطوع  لساااااارقة  :أصااااااحهما: وخترجياً  قولني نقملً 
 .(7)(6) بيت املال[أهنا يف

فيه   (8)(يكون)على امانبة أو   اخلملف يف القصااااااااال على أن التسااااااااليم يتوقفين وبُ 
بيعة على وقرهبما صااااااااحب التقريب من اخلملف يف أن تساااااااليم الامار امل  تخليةالتمكني وال

 
 لغًة: فاء يفئ فيئاً: رجع، وإنه حلسن الِفيئة بالكسر، أي حسن الرجوع.  الَفْيء(  ١)

 الح: ما رده هللا على أهل دينه من مال من خالف دينه بال قتال. ويف االصط
 ( للجوهري:  للماور 63/ ١الصحاح  الكبري  احلاوي  الع8/386)دي:  (،  لسان  م(،  البن  نظور: رب 

(١/١٢6) . 
 ميلك من قبل.  لغًة: الغني والنون وامليم أصل صحيح يدل على إفادة شيء مل  ( الغنيمة ٢)

 ويف االصطالح: هو ما أوجف عليه املسلمون خبيلهم وركاهبم من أموال املشركني. 
اللغة   ) لألزههتذيب  ا١4١/ 8ري:  مقاييس  )   للغة البن (،  العروس ل3٩٧/ 4فارس:  تاج  لزبيدي: (، 

(33 /8١8 .) 
عزيز للرافعي: (، ال 6/3٠6(، الوسيط للغزايل: ) 34٩/ 8(، خمتصر املزين: ) 63/ 6( األم للشافعي: )3)
(٢/ ١٠6٧ .) 
 مني. املسلهو: خزينة اإلسالم و   ( بيت املال4)

 (. 4٧كيت: ) فات الفقهية للرب (، التعري44/ 8ماوردي: ) احلاوي الكبري لل
لرافعي: (، العزيز ل6/3٠6(، الوسيط للغزايل: ) 34٩/ 8(، خمتصر املزين: ) 63/ 6( األم للشافعي: )5)
(٢/ ١٠6٧ .) 
 (. ١٠/٢86( ما بني املعقوفتني ساقط من النسختني، واملثبت من العزيز للرافعي: )6)
للرافعي: )العزي(  ٧) الطا(،  ١٠/٢68ز  للنووي:  روضة  ا  (، املطلب ٩/٢٢3) لبني  لرفعة، العايل البن 

 (. 566-56٧حتقيق خالد املوقد: )
 يكفي.   ( يف )ز(: 8)
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ن مؤنة وقرهبما غ ه من اخلملف يف أ.  (1)ومل يرتهاااااااه اممام   الشااااااا ر هل حتصااااااال  لتخلية
 .(4)علبالان امن ضم (3)على القولني  ن اجلوالح  يعلى البالع أو املشرت  (2)اجلذاذ

 .(5)تقرير النصني :والاان
من كل واحدة  صااااااااااااحاب من أيبت اخلملف يف املسااااااااااااألتني، ومل جيعله خمرجاً األ ومن

  منهما إىل األخر ، ومنهم من رتب اخلملف يف أجرة اجلملد على اخلملف يف القصاااااااااااااال،
فهل  وإن قلنا: أهنا على املقتص ،فإن قلنا: جيب القصااااااااااااال يف بيت املال، ففي احلد أوىل

 .(6)ه وجهان بيت املال فيبب على احملدود أو يف
 .(7)وأجرة اجلملد يف حد القذف كأجرة ا قتصال

ن أجرة مساتوفيهما على بيت املال، والتصاوير مع تعذر صارفه منه إإن قلنا:    التفريع:
 

للجويين:١) املطلب  هناية   )   (١6 /٢8٩( للرافعي:  العزيز  للنووي: ٢68/ ١٠(،  الطالبني  روضة   ،)
 (. 566-56٧خالد املوقد: )قيق  (، املطلب العايل البن الرفعة، حت٩/٢٢3)
 : جذذت الشيء: كسرته وقطعته، واجُلذاُذ: ما تقّطَع منه.ذ( اجلذا٢)
 الثمر. ويف االصطالح: حصد الزرع أو    

 (. 38٢/ ٩(، تاج العروس للزبيدي: ) ٢/56١الصحاح للجوهري: ) 
 اق اجلائحة. ، ومنه اشتقاحد، وهو االستئصالحلاء أصل و والواو والغًة: اجليم    ( اجلوائح3)

 ويف االصطالح هي: كل ما أذهب الثمرة أو بعضها من أمر مساوي. 
(، التعريفات الفقهية للربكيت: 4٩٢/ ١(، مقاييس اللغة البن فارس: )88/ 5ألزهري: )هتذيب اللغة ل

(83 .) 
هناية  4) لل(  ) املطلب  العزيز  ٢8٩/ ١6جويين:  للنو (،  ٢68/ ١٠)للرافعي:  (،  الطالبني  وي: روضة 
 (. 566-56٧، املطلب العايل البن الرفعة، حتقيق خالد املوقد: )(٩/٢٢3)
للجويين5) املطلب  هناية   ) (  :١6 /٢8٩( للرافعي:  العزيز  للنووي: ٢68/ ١٠(،  الطالبني  روضة   ،)
 (. 566-56٧خالد املوقد: )  عة، حتقيق (، املطلب العايل البن الرف٩/٢٢3)
العز 6) للرافعي(  )يز  ا١٠/٢68:  روضة  للن(،  )لطالبني  الرفعة: ٢٢3/ ٩ووي:  البن  النبيه  (، كفاية 
(١5 /46٠ .) 
(٧ ( للغزايل:  الوسيط  العز 6/3٠6(   ،)( للرافعي:  الرفعة، حتقيق ٢68/ ١٠يز  العايل البن  املطلب   ،)

 (. 566-56٧خالد املوقد: ) 
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 .(1)اممام على بيت املالفيستقرض 
 .(2)وم به على ما يراهقال الرواين: أو يستأجر  جرة مؤجلة أو يستأجر من يق

األجرة لن يراه من ير جوازه في وز أن أيخذ  سااااااااااااااتأ اار بعياد وبتقادقال الرافعي: وا 
 .(3)األغنياء، ويستأجر هبا

ل املتويل: إن كاان اقا،  (4)وإن قلناا: جياب على اجلاان واحملادود، فاإن كااان معساااااااااااااارين
أحدمها:    جهان:القصااااااااااااال يف النفس اسااااااااااااتقرض على بيت املال، وإن كان يف الطرف فو 

 .(5)انيستقرض على اجلوالاان: أنه  ،احلكم كذلك 
 .ماله أييت يف احلدودوال اهر أن 

أان أقتص مين، فإن قلنا: إن فعله  مذن   :(6) ولو قال اجلان على الطرف أو النفس
قطع به مجاعة  :  أظهرمها  :يقع قصاصا، فبامجابة إليه وجهانوإن قلنا:   ،مل جيبمل حيسب و 

 .(7)وكذا حكم القطع يف السرق ، 
 :أوجهفيهما ستة  ويتحرر منها
 .(8)أهنا على املقتص منه، واجمللود واملقطوع يف السرقةأصحها: 

 
 (. ١5/46٠)  ن الرفعة: (، كفاية النبيه الب٠١/٢68رافعي: )( العزيز لل١)
 (. ٩/٢٢3للنووي: )  ( روضة الطالبني ٢)
 (. ٢68/ ١٠( العزيز: ) 3)
 ًة: العني والسني والراء أصل صحيح واحد يدل على صعوبة وشدة. لغ  ( اإلعسار4)

 مبا يف الذمة.ن الوفاء  ويف االصطالح هو: قلة املال، وعجز ع
(، التعريفات الفقهية للربكيت: ٩3١/ 4فارس: )مقاييس اللغة البن  (،  48/ ٢: )ة لألزهريهتذيب اللغ

(٢44 .) 
 (. 46٠/ ١5(، كفاية النبيه البن الرفعة: ) 35١)  ( تتمة اإلبانة للمتويل، حتقيق فيصل العصيمي: 5)
 /ب(. ١8٧( هناية اللوحة ) 6)
للرافعي: ) ٧) العزيز  للنووي: ) (، ر ٠١/٢68(  الطالبني  ال   (، ٢٢٢-٩/٢٢3وضة  عايل البن املطلب 

 (. 5٧١املوقد: ) حتقيق خالد  الرفعة،  
 (. ٩/٢٢3(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢68( العزيز للرافعي: )8)
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 .عند إعساره يستقرض على بيت املالوالاان: أهنا عليه عند يساره، و 
بيت املال إن كان   علىيسااااااااااتقرض ساااااااااااره إعوعند   ،والاالو: أهنا عليه عند يساااااااااااره

 .استقرض عليهوإن كان قصال طرف أو جلد  ،وىف قصال النفساملست
 .والرابع: أهنا على املقتص يف القصال وعلى بيت املال يف احلدود

 .واخلامس: أن أجرة القصال على املقتص منه، وأجرة احلد على بيت املال
 .(1)والسادس: أن احلكم كذلك عند إعسار احملدود، وأما عند يساره فهي عليه

  

 
(، ٩/٢٢3(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢68(، العزيز للرافعي: ) ١١/4٠٧يان للعمراين: ) ( الب١)

 (. 5٧١: )لرفعة، حتقيق خالد املوقد املطلب العايل البن ا
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 إىل احلر   (1) ذايباللوال يؤخر  ،ثاين: يف القصا  على الفورل الالفص
ملساتحق القصاال يف النفس اساتيفاؤه على الفور إذا أمكن، وكذا ملساتحق القصاال 

ج أنه   يقتص لكن يسااتحب أتخ ه إىل ا ندمال، وفيه قول خمرّ   ،على املذهب الطَرفيف 
تع يل ا قتصاااال أو امبراء منه ن منه  ولو طلب اجلا  ،و  يساااقط حقه  لتأخ  ،بلهمنه ق

 .(2)أو امبراء منه ،خبملف طلب قبض الدين ،مل يلزمه ذلك 

 ويف الفصل صور: 
، جاز اساتيفاؤه منه فالتجأ إىل احلر   ، أو  ر   ،األوىل: من عليه قصلا  يف نفس

ه ن، أصااااااااااحهما: أنه اُلرَج منمن املساااااااااااجد فوجهاولو  ذ  ملساااااااااا د احلرام، أو ب  ه ،  فيه
 .(4)صيانة له، و  اهل إىل خلروج (3)واثنيهما: أنه يُقتل فيه بعد فرش األنطاع ،ويقتل

وإذا مل يتوقع تلوياه  ألنطاع، فلسات أدري ا ساتفادة فيه  ،ساَرف ذاوهيفقال اممام: 
 .(5)يفروهةأو مك ،حمرمة

غ فيه وقد قال ابن الصابا :  ة احلدود يف املسااجدوقد اختلف األصاحاب يف جواز إقام
وحكى الرواين   .(6)نااه غ  جااالزإويف كتاااب األقهاااااااااااااايااة:    ،نااه مكروهإيف كتاااب احلاادود:  
 .(7): التعزير كاحلد إ   لكملمالوقالكراهة عن النص، 

 
به١) الذ  وعاذ(  إليه  جلأ  أي  الصحاح  :  )   به.  فارس: ٢/5٧٠للجوهري:  البن  اللغة  مقاييس   ،)
(5/٢٢٠ .) 
 (. ٢٢4/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢6٩عزيز للرافعي: )(، ال3٠٧/ 6( الوسيط للغزايل: )٢)
 ن األدي. ( األنطاع: بساط مصنوعة م 3)

 (. ١/٧6٧وز آبادي: ) يط للفري لقاموس احمل(، ا٢/6١١نري للفيومي: ) املصباح امل
 (. ٩/٢٢4(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢6٩للرافعي: )  ( العزيز4)
 (.3٠6/ ١6( هناية املطلب: )5)
 (. ١١١الشامل البن الصباغ، حتقيق يوسف املهوس: )(  6)
(، ٢8٧/ ٠١(، العزيز للرافعي: )١3/44١لكبري للماوردي: ) (، احلاوي ا١٧٢/ ٧( األم للشافعي: ) ٧)
 (.8/358(، املهمات لإلسنوي: ) ١١5لسناين: )قيق سلطان ايل البن الرفعة، حت ملطلب العاا
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 وحز  ،يل اجملين عليه قطع طرفهلو ف  ،(1)[بالسلللللللللللراية ه فمات رفلو قطع  ]الثانية:  
 .(3)رقبته اية حصل املقصود، وإ  حزّ يف احلال، وله أن ينت ر، فإن مات  لسر  (2)رقبته[

هور، وجزم  رقبته يف احلال عقب قطع طرفه  املنصااااااول يف األم املشاااااا وهل له أن حيزَّ 
 .(5)وجزم به مجاعة ،وظاهر نصه يف املختصر:  ، (4)به مجاعة: نعم
 سااااااااااااااتحبااب  على وجهني:فوا يف أن ذلاك على ساااااااااااااابيال الوجوب، أو ا اختل لكن  

 .(7)على وجه الوجوب : أنه (6)أحدمها  بن القطان
أو ظهرت  ،اجلرح  (8) فإن اندمل  ،ك املدةإن أراد قتله قبل ُمهاااااااااي تل يفوقال املتويل: 

 .(9)يفأمارات ا ندمال فله ذلك، وإ  فمل
يف    يقع مقصااااااااااااااوداً   الطَرفه  ّن قط َع  وجيوز أن يُبىن هااذا اخلملُف على خملف  ذكرَ 

 .أو طريق  ستيفاء النفس  وقد مرّ  ،نفسه

 
 ، واملثبت هو الصحيح. ( يف النسختني: لو قطع طرف مجاعة بالسراية١)

 (. ٩/٢٢4(، روضة الطالبني للنووي: ) ٢٧٠/ ١٠العزيز للرافعي: ) 
 والروضة.   املثبت من العزيز للرافعيساقط من النسختني، و   (2)

 (. ٩/٢٢4 للنووي: ) وضة الطالبني (، ر ٢٧٠/ ١٠رافعي: ) العزيز لل
 (. ٩/٢٢4(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢٧٠العزيز للرافعي: )  (3)
(، 6/٢8٧) (، الوسيط للغزايل:  ١٢/١45(، احلاوي الكبري للماوردي: ) 6/85األم للشافعي: )  (4)

 (. ٩/٢4٢ووي: ) (، روضة الطالبني للن٢٧٠/ ١٠العزيز للرافعي: ) 
 (. 6/٢8٧(، الوسيط للغزايل: )١45/ ١٢كبري للماوردي: ) ، احلاوي ال(34٧تصر املزين: )( خم5)
 بن أمحد بن القطان البغدادي الفقيه الشافعي من أصحاب الوجوه،( هو: أبو احلسني أمحد بن حممد  6)

 قه وفروعه، أصول الف   أيب هريرة، وله مصنفات يف سريج مث عن أيب إسحاق مث عن ابن  أخذ عن ابن  
 ه، رمحه هللا.35٩، تويف سنة  عنه العلماءدرس ببغداد، وأخذ  

 (. ٢٧8البن كثري: )(، طبقات الشافعيني  ٢١4/ ٢هتذيب األمساء واللغات للنووي: )
 (. ١5/4٧٧( كفاية النبيه البن الرفعة: )٧)
 /أ(. ١88لوحة ) ( هناية ال8)
 (. 336حتقيق فيصل العصيمي: )   تتمة اإلبانة،  (9)
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ه إذا  الطَرفويتولد من هذا خملٌف حكاه املاوردي: يف أن الويل هل له قطع  نفساااااااااااااِ
 .(1)فله ذلك وإ  فمل منعنا من قطعه عند ا ندمال  إن قلنا: يابت مقصوداً 
أو الربد، و  للمرض، وإن كان   ،حلرالثلالثلة: ال ي ؤخر قصلللللللللللا  الطر   لشلللللللللللدة ا

 خبملف اجللد يف حقوق   تعاىل،  ،يف القذف وكذلك اجللد  ،بل يقطع فيهما  ،(2)[خمطراً  
نص يف األم على أنه يؤخر هبذه األسااباب، وأحلق البلد يفن:  الروايوقال ، والقطع يف الساارقة
  جيوز يف احلر يفاملتويل: وقال   .(3)يفالربد حباليت احلر أو الرب الشاااااااااديدين الشاااااااااديدة احلر أو

 .(4)يفوالربد الشديد إذا مل تقع اجلناية يف ماله، فإن وقعت فيه استويف فيه الشديد
فهل  ،وأذنه  ،ورجله  ،، كيده، لزمه فيها القصلللللا الرابعة: لو قطع من غريه أ رافاً 

أو   متفرقةً قطعها اجلان  أصاااااحها: نعم، ساااااواءٌ   :فيه أوجه  له أن يقتص منه يف الكل متوالياً 
وقاااال   ة،توالياااة وإن قطعهاااا اجلاااان متوالياااأن يقطعهاااا م  (6)   جيوز[واثنيهاااا:    .(5)متوالياااةً 

لو قطع انَي زيد، مث يساااااااااااااااَر يفوقال:    بهجزم  والقاضااااااااااااااي،  (7)اممام:   أعده من املذهب
  ، أقرع بينهماا،معااً يسااااااااااااااااره، ولو قطعهاا    تقطع  حش تنادمال، مث  ونرتكاه  ،تُقطع ايناه  ،عمرو

اثلاهااا: إن كااان اجلااان قطعهااا متفرقااة، وقااد تقاادم حنوه..  (9)(8)قرعتااه[ت   ويقاادم من خرجاا
 .(10)قطعت هذه متوالية ،يقتص منه كذلك، وإن قطعها متوالية

  

 
 (.١44/ ١٢ري: ) حلاوي الكب( ا١)
 را. يف )ط(: حمص(  ٢)
 (. 5٢٢/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )٢٧٠/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) 6/6٠( األم للشافعي: ) 3)
 (. 35١( تتمة اإلبانة، حتقيق فيصل العصيمي: ) 4)
 (. ٩/٢٢5)(، روضة الطالبني للنووي:  ١٠/٢٧٠( العزيز للرافعي: )5)
 . ساقط يف )ط((  6)
هنا7) املطلب  (  ) لل ويينية  للر   (، ٢٧5/ ١6:  )العزيز  للنووي: ٢٧٠/ ١٠افعي:  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢٢5 .) 
 ساقط يف )ز(. (  8)
 (. ١5/4٩4بن الرفعة: )( كفاية النبيه ال٩)
 (. ٢٧٠/ ١٠( العزيز: ) ١٠)
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و  يُقام عليها  ،وال  ر   يف نفس ال يقتص من املرأة احلامل  ل:فصلللل
لن  و  فرق بني أن يكو   ،ماا دامات حاامملً  ،غ ه  حاُد قاذف  و   ،أو حرام  ،من حملل  احلَما 

دث بعاد وجوب العقوباة، أو قبلاه   ،( 1) ( زان)فلو محلات الزانياة أو املرتادة من    ،و  بني أن حياَ
الولَد  حش تُرضااااعَ   ،و  طرف  ،ص منها يف نفست مل يقتفإذا وضااااع ،  تُقتل قبل أن َتهااااع

 .(3)ونهإن الولد   يعيش بد ، فقيل:(2)(بعد الوضع) ، وهو: أوالل اللنأاللِّب
 .(4)ومال إىل أهنا   مُتهل مرضاع اللبأ ،ورده القاضي الطربي

َهل حش ترضعهيفوقال اممام:   .(5)يفإن ُعلم أن الولد   يعيش إ  به فُتم 
ما قاله القاضاااااي صاااااحيح، لكن مع ذلك قد يقال: إّن تر   ذلك قد يفال الرافعي:  قو 
و  ما   ،(6)(مرضعة) توَجد  اللبأ، فإن مل  مث إذا أرضعته  ،ويعرضه خلطر ا مل   ،الولد ُيهعف

يباااىل   منهااا، و   : أنااه يقتص(7)فعن ابن خ ان  ،أو غ ه  ،يعيش املولود بااه من لن هبيمااة
 .(8)يفبهياعه

أو ما يعيش الولد به،    ،عةضاامر واملذهب املشااهور والصااحيح: أنه يؤخر إىل أن توَجد 

 
 يف )ز(: الزنا. (  1)
 يف )ز(: بعد انفصال الولد.   (2)
 (. ٩/٢٢5) للنووي:  ة الطالبني (، روض١٠/٢٧١ز للرافعي: )( العزي3)
ذا القول من كتابه اجملرد، لكنه يف التعليقة خيالف هذا القول، فهو يرى أهنا متهل لنووي عنه ه ( نقل ا4)

 رضع اللبأ. حىت ت
 (. 88/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )٢45التعليقة الكربى للقاضي الطربي، حتقيق مرضي الدوسري: ) 

 .( ١53/ ١6( هناية املطلب: )5)
 ضعه. )ز(: من تر يف  (  6)
ن خريان الشيخ أبو علي البغدادي الفقيه الشافعي، أحد أركان املذهب،  بن صاحل ب( هو: احلسني٧)

اب يف الفقه ان إماما زاهدا ورعا تقيا نقيا متقشفا من كبار األئمة ببغداد، له كت من أصحاب الوجوه، ك
 ه، رمحه هللا. 3٢٠مساه اللطيف، تويف سنة 

 (. ١٩٩كثري: )   افعيني البن(، طبقات الش٢٧١/  3السبكي: )  فعية البنطبقات الشا
 (. ٢٧١/ ١٠( العزيز: ) 8)
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 .(2)(1)، وتفطمهحولنيهي  أو ترضعه
فاملنصااول الصااحيح أنه  ،فمات الولد ،يف هذه احلالة  (3) ولو  در املسااتحق فقتلها

  ،وقيل:   يهاامنه  ،والشااراب حش مات  (4)(ومنعه الطعام)كما لو حبسااه    ،يلزمه القصااال
 .(5)كما لو غصب طعامه يف البادية حش مات 

ومل توجد  ،وحنوه  ،أو بلن شااااااااااااااة ،الولد مبراضاااااااااااااع يتناوبن عليه  (6)بية[كن  تر أموإن  
ولو وَجد مرضاااعة راتبة   ،أن يصااارب ملرضاااعة فإن مل يفعل اقتصاساااتحب للويل    ،مرضاااعة راتبة

أجرب احلاكم من ير   ،وامتنعن  ،هنا  مراضااااااااااااااع  كان  وإذا ،وطلب الويل القصااااااااااااااال اقتص
 .(7)أو حَد قذف صاً اصقإذا كان املستَحق  ،منهن  ألجرة

بل ترضااعه هي   ،فمل ُتسااتوىف وإن وِجدت مرضااعة ،  تعاىل  وأما الرجم وسااالر حدود
د حش يُوجَ  إن ُوِجد للمولود من يكفله أُقيم احلد، وإ  فمل  حينأذ  و   ،إىل بخر مدة الرضاااااااااااع

 .(8)له، أو يستقلمن يكف
 ،حتبس يف الرجم و   ،ءوكذلك حتبس احلامل يف القصاااااااااااال إىل أن اكن ا ساااااااااااتيفا

 
 لغًة: الفاء والطاء وامليم أصل صحيح يدل على قطع شيء عن شيء.  ( الفطام١)

 صال، وهو فصل الولد عن الرضاع.ويف االصطالح: هو الف 
(، تاج العروس للزبيدي: 4/5١٠ارس: )ة البن ف(، مقاييس اللغ١36/ ١٢ألزهري: )هتذيب اللغة ل

(33 /٢١٠ .) 
 (. ٩/٢٢5):  (، روضة الطالبني للنووي١٠/٢٧١( العزيز للرافعي: )٢)
 /ب(. ١88( هناية اللوحة ) 3)
 يف )ز(: من الطعام. (  4)
 (. ٢٢6/ ٩)للنووي:    (، روضة الطالبني ٢٧١/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) 6/3٢( األم للشافعي: ) 5)
 ترتبية.  )ط(:( يف  6)
 (. ٩/٢٢6(، روضة الطالبني للنووي: )٢٧١-١٠/٢٧٢( العزيز للرافعي: )٧)
للماوردي:  8) الكبري  احلاوي   )(3٢١/ ١5-٢١4( للرافعي:  العزيز  الطالبني ١٠/٢٧٢(،  روضة   ،)

 (. ٩/٢٢6للنووي: ) 
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 .(1)ىل على املذهبمن حدود   تعا ،وغ ه
 .(2)يفينب ي أن حُتبس إذا يبت ذلك  لبينةيفوقال اممام: 

 ،القصااااالوقال: يف أتخ    من خرج قو ً من كل من املسااااألتني إىل األخر ،ومنهم 
د من يكفله، قو  ،وحد القذف  ن. وحدود   تعاىل إىل أن يستقل الولد، أو جيَِ

يف  لكن مل تتعني  ،مرضاااااعة ترتتب مرضااااااعه  ولو علما أنه سااااايوَجد لهيفقال املاوردي:  
وكذا يف رجم   ،ها قبل تعيني مرضااااااااعة وتساااااااالمه وجهانو  تتساااااااالمه ففي تع يل قتل  ،احلال

 .(3)يفتع يلاحلامل، واألظهر جواز ال
من يسااااااااااايء س ، فإنه حيبوللسااااااااااالطان حبس القاتل إذا كان الويل غالباً  يفقال اممام:

فكيف َيطلق من يَقتل غ ه، خبملف احلبس يف   ،لمنياملسااعلى    (4)غاللته  ، ومن ختافأدبه
 .(5)يفدين ال اصب قبل استدعاله، فإنه   يتعلق  لسياسة

  

 
 (. ٩/٢٢6(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢٧٢للرافعي: )( العزيز  ١)
 (.١58/ ١6( هناية املطلب: )٢)
 (.٢١5/ ١3( احلاوي الكبري: ) 3)
من حيث ال يدرى،   الغني والواو والالم أصل صحيح يدل على ختل وأخذ لغًة: من غول، و   ( الغائلة4)

 أي أهلكه. ومنه اهللكة: غاله الشيُء:  
 شر.فساد والويف االصطالح هي: ال 

ريوز (، القاموس احمليط للف 4٠٢/ 4مقاييس اللغة البن فارس: ) (،  45٧/ ٢اح املنري للفيومي: )املصب
 (. ١/١٠4٠آبادي: ) 

 (.١58/ ١6( هناية املطلب: )5)
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 فروع
أو  ،هادة النساااوةفيما إذا يبت بشااا ن احلاملاألول: ما تقد  من تأخري القصللا  ع

  ان:يف قبول قو ااااا وجهاااا  ،ومل ي هر ذلااااك   ،ا حاااااماااالأهنااااأمااااا إذا اّدعاااات    ، قرار ويل الاااادم
وبدونه على  ُحبساااااااااااات بطلب اخلصاااااااااااام ،بيمينها، فإذا حلفت  (1)(يُقبل)ما: أنه  أصااااااااااااحه
 .(2)املشهور

أو إىل  -ربع ساااااااااننيوهو أ- احلَم لو  أدري تصااااااااارب إىل انقهااااااااااء مدة يفقال اممام: 
 .(3)يفالاان :ظهور خمايله  واألظهر
ال زايل:    منكوحااااة الااااالطهااااا زوجهااااا؛  حتمااااال   قتصااااااااااااااااااال منا  و  اكنيفقااااال 

 .(4)يفاحلَم ل
من  ،والوطء  ،ا سااااااااااااااتيفااء جملرد املخاالطاة  (5)(نعا)وهو إن أراد به أنه يفل الرافعي: قا
 .(6)يففهو لنوع ،احلَم لدعاواها 

لكناه   ،موقعاه (7) وقع  ،ل على خال  ملا أمرنلا بلهالويل من احللامل   الثلاين: لو اقتص
ساواء ألقت ما يف   ،منه عاملاً به هنأو مكّ   ،وأيمث اممام إن أذن له  ،عاملاً  كانويعزر إذا    ،أيمث
فقاااد أطلقوا القول:  ن     ،فاااإن مل تُلِق ماااا يف بطنهاااا  ،أو ميتااااً، أو مل تُِلقاااه  ،هاااا حيااااً بطن

 .(8)ضمان

 
 يف )ز(: تقتل. (  1)
(، ٩/٢٢٧البني للنووي: ) (، روضة الط١٠/٢٧٢(، العزيز للرافعي: )3٠8/ 6)( الوسيط للغزايل:  ٢)

 (. ٧١4عة، حتقيق سلطان السناين: )البن الرفالعايل   املطلب
 (.١5٩/ ١6( هناية املطلب: )3)
 . (3٠8/ 6( الوسيط: ) 4)
 ( يف )ز(: ميتنع. 5)
 (. ٢٧3/ ١٠( العزيز: ) 6)
 . /أ(١8٩( هناية اللوحة ) ٧)
ل8) الكبري  احلاوي   )( )١٢/١١6لماوردي:  للغزايل:  الوسيط  للعمراين: (،  6/3٠8(،  البيان 
(١١ /4١٠ .) 
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 الُ رَّةأناه: هال يعترب يف إجيااب   (1)الُ رَّةك على اخلملف اآليت يف يتخرج ذلا  وينب ي أن
 .(2)ي مَثّ األولفعراوقد صحح ال أو انفصاله  ،جود اجلننيفة و معر 

أو على ماا إذا   قول القفاال،وهو    ،على مقاابلاه  مفرع  هناا فُيحتمال أن يكون ماا قاالوه
فُيوَجد  ،أو ألنه طريق القصاااال ،تفاقاً وجوده بشاااق جوفها اوقد يتحقق  ،وجودهمل يتحقق 

على    (3)ارةعلى العاقلة، والكف  الُ رَّةميتاً، وجبت   ننيانفصااااااااااال اجل  ، فإنالُ رَّة الولد، فت ب
وإن انفصال حياً متأملا إىل أن   ،غ  متأمل مث مات، مل جيب ضامانه  ،وإن انفصال حياً  ،لالقات
 .(4)ةضمن  لدية والكفار  ،مات 

فالهاامان    ،فإن انفرد الويل  لقصااال من غ  إذن اممام  ،يُن ر  ومن الذي يهاامنه 
 .على عاقلته

  

 
 لغًة: بياض يف جبهة الفرس فوق الدرهم.   ةالُغرَّ (  1)

 ا نصف الدية. ويف االصطالح هي: العبد واألمة ويكون مثن كل واحد منهم
 (. ١5٧عريفات الفقهية للربكيت: )(، الت8/١5هتذيب اللغة لألزهري: ) 

 (.٢٧3-٢٧4/ ١٠( العزيز: ) ٢)
لكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معىن واحد، وهو السرت والتغطية. يقال لغًة: ا الكّفارة  (3)

 ملتغطي بسالحه. كفر درعه. واملكفَّر: الرجل املن غطى درعه بثوب: قد  
ه ككفارة ، ألهنا تكفر الذنب وتسرت ن صدقة وصوم وحنومها مسيت بذلكويف االصطالح: ما ُكفِّر به م   

(، التعريفات 4٧١/ ١(، القاموس احمليط للفريوز آبادي: ) 5/١٩١رس: ) اللغة البن فا اليمني. مقاييس  
 (. ١8٢الفقهية للربكيت: ) 

- ٩/٢٢٧(، روضة الطالبني للنووي: ) ١٠/٢٧3للرافعي: ) (، العزيز  3٠٩/ 6يط للغزايل: )( الوس4)
٢٢8 .) 
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 ،أو الويل جللاهالً   ،أو جللاهلني  ،قتص بللنذنلله: فللنمللا أن يكونللا عللاملني بللاحلللالا  إنو
 .(1)أو بالعكس ،وا ما  عاملاً 

 ففيه يملية أوجه: ،احلالة األوىل: أن يكونا عاملني
 .(2)وصححه اممام وال زايل ،مباشر أنه على عاقلة الويل؛ ألنهأحدها: 

 .(4) ممام علقملنصول: أن الهمان يتوهو ا (3)[:اوأصحه 
 .(5)سويةواثلاها: أنه يتعلق هبما  ل
 .(6)من يهمنه األوجه الاملية ، ففيالثانية: أن يكونا جاهلني

نااا: قل   فااإن  ،يااب إمنااا أييت يف الوجهني األولنيوالرتت  ،عليااه يف األولورتااب ال زايل هنااا  
رابعها:    ،أربعة أوجهما  احلالتني، وذكر فيهمجع ال زايل بني و  ،هنا أوىل يتعلق الهااامان  لويل
 .(7)ان عاملاً، وإن كان جاهملً فملحيال على اممام إن ك

أنه حيال على الويل إن كان  رّج لا ذكره أبو حممد وجه خامس عكس هذا:اااااااااااااااااااااااوال)
أنه إن   لا ذكره القاضاااااي وغ ه وجه ساااااادس:  (8)(فيهما  جُ رَّ والُ   ،عاملاً، وإن كان جاهملً فمل

 .(9)تعلق  لويل ،أو انلبه ،وإن استوفاه الويل ،تعلق الهمان  ممام ،مماام استوفاه جملد
 صارت سبعة.وإذا ضممت إليها الوجه الاالو يف تعلقه هبما 

 
 (. 6/3٠٩: )ط للغزايل(، الوسي١١٧/ ١٢لماوردي: ) ( احلاوي الكبري ل١)
 (. 6/3٠٩(، الوسيط للغزايل: ) ١6/١54للجويين: )هناية املطلب  (  ٢)
 يف )ط(: وأصحهما. (  3)
 (. ٢٢٧/ ٩لطالبني للنووي: )(، روضة ا6/3٠٩سيط للغزايل: ) الو   (، 46 6: ) للشافعي  ( األم 4)
(، ١٠/٢٧4فعي: ) (، العزيز للرا6/3٠٩يل: ) (، الوسيط للغزا١6/١54جويين: ) ( هناية املطلب لل5)

 (. ٩/٢٢٧) الطالبني للنووي:  روضة  
 (. ٢٧4/ ١٠(، العزيز للرافعي: )١١٧-١١8/ ١٢( احلاوي الكبري للماوردي: ) 6)
 (. ٩3٠/ 6( الوسيط: ) ٧)
 .ساقط يف )ز(ما بني القوسني  (  8)
 (.١55/ ١6هناية املطلب: )(  ٩)
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  :به اجلمهور فالصااااااااااااحيح الذي قطع   الثالثة: أن يكون الويل عاملاً، وا ما  جاهاًل،
  ،ومل خترب به   ،حلَم لة عاملة  رأوقيل: إن كانت امل  ،قيل  ممامو   ،أن الهااااااااااااامان يتعلق  لويل

يل، و  يف احلالة الاانية: أنه   ضاامان على الو   من هذا وجهٌ  جُ رَّ والُ  ،لى عاقلتهافالهاامان ع
 .(1)على اممام إن كانت املرأة عاملة ومل خترب به، وجيب على عاقلتها

م يف ماام : فإن أوجبنا الهاااااااااااااامان علىرابعة: أن يكون ا ما  عاملاً والويل جاهالً لا
إذا   (2) ب من اخلملف فيماارُ ناا وجهاان، وقاَ  لويل فه  وإن علقنااه  ،حاال علمهماا فهناا أوىل

له، هل يسااااااتقر ضاااااامانه على  كفأ ،إىل ضاااااايف جاهل  ل صااااااب امل صااااااوبَ  قدم ال اصاااااابُ 
 .(3) أو يرجع به على ال اصب ،اآلكل

 التفريع 
وحياو علقنااه   ، ماالاهرة يفعلى عااقلتاه، والكفاا الُ رَّةحياو علقناا الهااااااااااااااماان  لويل، فا

لملً   مماااام، فاااإن كاااان جااااه )فيااه    أو بيااات املاااال   ،على عااااقلتاااه  الُ رَّةفهااال تكون    ،حلَمااا 
ت يكون على عاقلته، أو يف بي  ،القو ن املشااهوران: يف أن ما يلزم خبطأ اممام يف ا جتهاد

يف بيت املال، ففي   تكونأو الدية  ،الُ رَّةفإن قلنا:   ،أصاااااااحهما: أنه على عاقلته  (4) املال(
لكن سااااااااااااااياأيت يف   ،تاهقاد قطعوا هناا:  هناا على عااقل ف ،باه اً ن عااملاوإن كاا  ،الكفاارة وجهاان

 .(5)طريقة طاردة للقولني فيه ،كتاب ضمان الو ة
مل يهامن   ،فإن كان جاهملً  حلال لويل،ون ابه دأو انلُ  ،اممام  جملدُ    شار القتلَ   ولو

 .(6)فهو كالويل ،قدر على ا متناع إنف ،هوإن كان عاملاً ب ،حبال

 
 (. ١٠/٢٧4ي: ) (، العزيز للرافع١6/١55اية املطلب للجويين: )( هن١)
 /ب(. ١8٩ة اللوحة ) ( هناي٢)
 (. ١٠/٢٧4(، العزيز للرافعي: ) ١6/١55املطلب للجويين: )( هناية  3)
 يف )ز(. ساقطما بني القوسني  (  4)
 (. ٢٢8/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٧4٢(، العزيز للرافعي: )3٠٩/ 6للغزايل: ) وسيط( ال5)
 صادر السابقة. امل(  6)
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 .(1)  يتعلق به عهدةن ىل  و  الويل، وأَ ام: واخلملف فيه مرتب على اممقال 
واملباشار  ،واممام ،وحكى الرافعي عن السارخساي وجهني: يف أنه هل يعترب علم الويل

 .(2)أيملاثهما املني يكون الهمان عليوأن أصحهما: أنه يعترب، حش إذا كانوا ع د اجلمل
أمره إكراه  يف أنّ  فهو على الوجهني  :ف، إن خالالسااالطان ساااطوةَ  ن خاف اجلملدُ إو 
، فهو كماا لو كاان  و  كفاارة  ،ةوقلناا   ضااااااااااااااماان على املكره باديا  فاإن جعلنااه مكرهااً   أم   

 .(3)هذا الكملم يف ضمان اجلنني ،ملو كالعاوإ  فه ،جاهملً  حلال
ن فإ  ،فمل جيب ضاااااماهنا ،، أو يف حد القذفالطَرف قصاااااالوأما األم إذا ماتت يف 

 .(4)وإن ماتت منهما وجب نصف ديتها ،الو دة وجبت ديتهاماتت بسبب 
 .(6)ه ب هور خمايلهظنُ  (5)(لم   حلَ )فصل من العلم  طلق يف الواعلم أن املراد لا أُ 

لومل يعلم    ،ولو أذن اممااام للويل يف القتااليفل ابن كج:  اقاا فرجع عن  علم  ، مث  حلَماا 
يبتين ذلك على ما إذا عفا املوكل عن القصاااااااااال،   ،وعهمذن، فقتل الويل قبل أن يعلم رجا

 .(7)، وسيأيت إن شاء  يففاقتص الوكيل قبل علمه بعفوه
  

 
 (.١56/ ١6( هناية املطلب: )١)
 (. ٢٧5/ ١٠ز: ) ( العزي٢)
 (. ٢36-6/٢3٧(، الوسيط للغزايل: ) ١6/١56: )ب للجويين( هناية املطل 3)
 (. ٩/٢٢8)للنووي:  وضة الطالبني  (، ر ١٠/٢٧5( العزيز للرافعي: )4)
 يف )ط(: باجلهل. (  5)
 (. ٢٧5/ ١٠( العزيز: ) 6)
 ( املصدر السابق.٧)
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من الادياة،  شاااااااااااااايأااً وطلاب    ،وعفلا عن القصلللللللللللا  ،ورجليله ،الثلاللث: لو قطع يلديله
التاأخ  إىل   ،واألطراف  ،وحاجلر أن املسااااااااااااااتحاب يف قصاااااااااااااااال    :وتقادم علياه أناه قاد تقادم

طلب القصاااال يف احلال   (1)(إذا)وأن املذهب: أن املساااتحق   ،ر اجلنايةقراواساااتا ندمال، 
أجياب إلياه، وإن عفاا على ماال، أو كاانات اجلنااياة موجباة للماال أن ال ااهر أناه يؤخر إىل 

 .(2)ندمالا 
حاات يرياد جرا  أو ذكره وخصاااااااااااااايتياه، وحنو ذلاك، أو جرحاه  ،ورجلياه  فاإذا قطع يادياه

روشاااااها،  أحدها: أان نعطيه أ  ووجه:  (3)(قول)راء، ما بني بأروشاااااها قبل ا ندمال فيه يملية  
واثنيها:    ،اسااارتد الزالد على قدر الدية  (4) لنفسوإن سااارت إىل ا  وأن يوقع فقؤها  لساااراية،

  نايةاآلن، ولو كانت اجل  شايأاً أنه   يعطى  وأصاحها: ،لتحققه  ؛طى إ  دية النفسأنه   يع
يفرض  )ل يؤخااذ أقاال مااا  يااوق  ،تبني العاااقبااةمن التوقف إىل أن ت  فملبااد  ،تقتهااااااااااااااي احلكومااة

 .(6)تلك اجلراحة (5)(حلكومة
  

 
 يف )ز(: لو. (  1)
 (. ٧/4٢للبغوي: )   ، التهذيب (3٠٩-3١٠/ 6( الوسيط للغزايل: )٢)
 قوله.   يف )ز(: (  3)
 /أ(. ١٩٠هناية اللوحة ) (  4)
 كومة. يف )ز(: تفرض احل  (5)
  (.١٠/٢3٧للرافعي: )(، العزيز  4٢/ ٧التهذيب للبغوي: )  (6)
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 يف كيفية املماثلة الفصل الثالث:
مبحدد كسايف  سااان قتملً قتل إن، فمن ة يف اسلتيفاء القصلا عي  مر   (1)( لة اثاملم) 

 اء يف انر، أو رمي من شاااااااااااااااهق، لق  اقل، أو خبنق، أو إغراق يف ماء، أومبوسااااااااااااااكني، أو  
املمايلة يف مث  وفيه قول خمرج: أنه   قصااااااال إ   لساااااايف   ،به له مبال ما قتلفللويل أن يقت

 .(2)ايعترب يف تقاديرها، وصفاهت غراق، وامحراق، والرمي  حل ارة مالقتل 
حيساااااااااااااان ان  كا  إن بعيناه، ويف غ ه، ويشااااااااااااااد قوالماه ه مبااء فللويل أن ي رقاه فياهفاإذا قتلا

ح كان لوليه أن ي رقه يف ماء ملح، أو لااااااااايف ماء م هقفإن غر   ،سباحة وينزل مال تلك املدةال
والرج من املاء بعد موته وي سااال ويصااالى عليه، ويدفن  ،ف عكساااهعذب ألنه أهون، خبمل

كان يف املاء األول حيتان يقتصااااارون على إذهاب روح   ولو،  ألول أو  ساااااواء جر  ذلك ل
وإن كااان   ،لقاااتاال فيااهز أن يلقى املاااء، مل جيأكلااه، ومل ااات األول هبااا باال  دون    امللقى فيااه

ه احليتاان كماا فعلات القااتل فياه لتفعال با  (3)(إلقااء)اجملين علياه مات بفعال احليتاان ففي جواز  
 .(4) ألول وجهان
امللقى فياه مل جيز أن يلقى فياه حلق   ك حينأاذ   هلاتولو كاانات تساااااااااااااايفدي:  ملااور قاال ا

 .(6)يف أتكله احليتانأنه يرت  فيه حشيف: وحكى الرواين وجهاً  .(5)يفىلتعا
ا أو أكار منهااا؛ ألنااه ولو كااان اجملين عليااه ألقي يف النااار فلوليااه أن يلقيااه يف انر مالهاا

  (7) ( النااار)اء  ولو كااان قتلااه  لقاا،  و  أن يلقيهااا عليااهوليس لااه أن يلقيااه فيمااا دوهنااا    حىأو 

 
 ( ساقط يف )ز(. 1)
(2  )( للشافعي:  ) 66/ 6األم  للغزايل:  الوسيط   ،)6/3١١ ( للرافعي:  العزيز   ،)٢٧/ ١٠6-٢٧5 ،)

 (. ٢٢٩ 9نووي: ) طالبني للروضة ال
 ز(. يف ) ( ساقط 3)
(، 3١١/ ١٢، حبر املذهب: ) (١٢/١44: ) (، احلاوي الكبري للماوردي66/ 6األم للشافعي: )  (4)

 (. 4٠/ 4طالب لزكريا األنصاري: )أسىن امل
 (.١44/ ١٢احلاوي الكبري: )   (5)
 ( ٢٢٩ 9( روضة الطالبني للنووي: )6)
  يف )ز(: الباب. (  7)
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جلاده    و تشااااااااااااااه فيهاا والرج من الناار قبال أن يو لقاالا  ،ك ذلاكا  قتلاهعلياه، كاان للويل أن ي
 .(2)كان جسد املقتول قد أكلته النار  (1)(ولو)ليمكن بهيزه، 

ن فاإن كاا  ،قتلاه ذلاك املكاان، وح ر مالاهوإن كاان القتال حب ر يف مكاان روعي يف  
 .(3)لرأس ضربه فيهايف ا

وإن كاان  ملقااء   ،دةاال ماا خنقاه باه، يف ماال تلاك املاخنقاه، مب  (4)( خلنق)وإن كاان 
وإن كان  لهاااارب املاقل روعي احل م   ،يراعى صااااملبة املوضااااعمن شاااااهق ألقي من ماله، و 

 .(5)وعدد الهر ت 
لهاااااار ت، و عدد ار، أو قدر النار، أو قدر املاء، أ حلولو تعذر الوقوف على قدر ا

 اً تفريع ، ت  ليقني، وهو يف عدد الهاااار  ؤخذوقال بعهااااهم: ي  ،قال القفال: يقتل  لساااايف
أما على قولنا: يواىل   ،ربه   يواىل عليه ذلك إىل املوت القول  نه إذا مل ات مبال ضاااااااااا على

 .(7)قدره، و  يؤخذ  ليقني فيه (6) عليه فمل يعدل عن الهرب عنه الشك يف
  

 
 وإن. يف )ز(:  (  1)
 (. ٢٢٩ 9للنووي: ) لطالبني  روضة ا(،  6/66األم للشافعي: )   (2)
الطالبني للنووي:   روضة(،  4١4/ ١١البيان للعمراين: )  (،١4١/ ١٢)  احلاوي الكبري للماوردي:  (3)
(9 ٢٢٩ .) 
 يف )ز(: التخنيق.(  4)
 (. ١٢/١4١(، احلاوي الكبري للماوردي: )6/66األم للشافعي: )   (5)
 /ب(. ١٩٠) هناية اللوحة  (  6)
(7  ) ( للجويين:  املطلب  )(،  ١85/ 6١هناية  للرافعي:  للنو (،  ٢٧٧/ ١٠العزيز  الطالبني  وي: روضة 
 (. 48٢/ ١5ن الرفعة: ) (، كفاية النبيه الب٢3٠ 9)
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 :عن هذه القاعدة صورثىن ويست
جيب أنه   :، ففي القصااال وجهان، أصااحهماإحداها: إذا الط بننسللان فمات منه

أصااااااحهما: أنه يقتل   ،لى هذا ففي كيفيته وجهانعو ، صاااااا   ط بن    ذا كان يقتل غالباً إ
قريبة من بلته يف يدس يف دبره خشابة  واثنيهما:  ، بل   ،(1) لسايف، كما لو قتله  لساحر

باذلاك،   تقادرأهناا   تاجلمهور:   مر كملوظااه،  الطول وال ل،، ويقتال هباا، كاذا قاالاه الرافعي
 .(2)لبة تقتل مال القاتبل تعمل خش 
، وهو الذي يفمال الذكر من اخلشااااااب ويقتل بهأنه يعمل له  يف: (3)طخريصااااااوعن ام

 .(4)القوللتنبيه على هذا يف ا
 .(5)يفله مال الذكر من اجللود أنه يعمليفورو  القاضي الطربي عنه: 

 .(6)يففعله ما املقابلة مبال توقعا منن موته مما إذا كا وموضعهمايف: تويلامل قال
 حنوها فمل معىن للممايلة، وهو أيهااااااً ه و تتوقع وكان موت اجملين عليه لطفولأما إذا مل ي

 
ْحر لغًة: السني واحلاء والراء أصول ثالثة متباينة: أحدها عضو من األعضاء، وهو السَّْحر، ١) ( السِّ

ْحر، و واآلخر خدع وشبهه وهو ال  لسََّحر. لث وقت من األوقات، وهو االثاسِّ
اييس ه اإلنسان. مقب إىل الشياطني مما ال يستقل بويف االصطالح هو: ما يستعان يف حتصيله بالتقر 

( فارس:  البن  )١38/ 3اللغة  منظور:  البن  العرب  لسان  للربكيت: 348/ 4(،  الفقهية  التعريفات   ،)
(١١٢ .) 
 (. ٢٢٩ 9طالبني للنووي: )روضة ال،  (١٠/٢٧6( العزيز للرافعي: )٢)
شيخ الشافعية ببغداد وحمتسبها ن بن أمحد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد اإلصطخري  هو: احلس  (3)

اب الوجوه يف املذهب اخذ عن أيب القاسم األمناطي ويل قضاء قم وحسبة بغداد وله ومن أكابر أصح
 . وقد جاوز الثمانني رمحه هللاه،  3٢8مصنفات مفيدة تويف 

 (.١٠٩/ ١الشافعية البن قاضي شهبة: ) ، طبقات  (3/٢3٠لشافعية البن السبكي: )طبقا ا
 (. ١8٢/ ١6لب للجويين: ) (، هناية املط٢١٩ه للشريازي: )التنبي  (4)
 (. 5١٠( التعليقة الكربى، حتقيق مرضي الدوسري: ) 5)
 (. 3٧٧( تتمة اإلبانة، حتقيق فيصل العصيمي: ) 6)
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 .(1)امماممقتهى كملم 
وجب القصااااااااااال على الصااااااااااحيح ويف كيفيته   مخراً حىت مات  (2)الثانية: إذا أوجره

يوجر ماًء وقيل   حش اوت وقيلالاان: يوجر خملً   ،أصااااحهما: أنه يقتل  لساااايف  ،جهانو 
 .(3) يوجر مالعاً بخر أو شيأاً مراً 

لو   ن كماويكو  ،ولو ساااااقاه بو ً حش مات فعن القاضاااااي وجهني يف أنه يساااااقى ماله
 .(5)(4)سقاه مخراً 

 .(6)يفطاهراً  ماءً  يوجريفولو أوجره ماء جنساً فمات به قال الب وي واملتويل: 
 ،احتمال القصاااااااااااااااال مبالاه وجهني  (7)إن كاان مهرايًّ يفي:  ولو أوجره مسّااً: قاال املااورد

 .(8)يفوقد يتعد  إىل غاسله ،والاان: املنع؛ ألنه قد يتعذر غسله ،أحدمها: اجلواز
  

 
 (.8٢١/ ١6( هناية املطلب: )١)
 ل على جنس من السقي. لغًة: الواو واجليم والراء كلمة تد   الَوجور (  ٢)

 الدواء وحنوه عن طريق الفم. الح هو: صب   ويف االصط
التعريفات الفقهية للربكيت: (،  34٩/ ١4(، تاج العروس للزبيدي: )6/8٧مقاييس اللغة البن فارس: )

(٢36 .) 
 (. ٢٢٩ 9ووي: )لبني للنروضة الطا(،  ١٠/٢٧6للرافعي: )العزيز    (3)
 (.١٠/٢٧6( العزيز للرافعي: )4)
ال5) بني  "وفرق  الرافعي:  قال  ب(  واخلمر؛  العزيز: بول  اخلمر".  خبالف  للضرورة  يباح  البول  أن 
(٢٧/ ١٠6 .) 
 (. ٧/٩٢(، التهذيب للبغوي: ) 3٧٧ل العصيمي: )( تتمة اإلبانة للمتويل، حتقيق فيص6)
 ، وهو السم القاتل. من محري  نسبة إىل قبيلة تسمى باملهرة  (٧)

 (. 5/١86لسان العرب البن منظور: )(،  ٢/8٢١الصحاح للجوهري: ) 
 (. ١4٠-١4١/ ١٢الكبري: )   ( احلاوي8)
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 .(1)اقتص منه  لسف لثة: إذا قتله باحلزثاال
رجعوا أو واحد منهم   فرجم مث ،و حمصلنالرابعة: لو شلهد أربعة على رجل  بالزنا وه

 .(4)(3)فيه وجهان (2) [وهل يقتل  لرجم أو  لسيف القصال لزم الراجع 
وعلى    ،فهل يقتل  لسااايف أو  لنهش فيه وجهان اخلامسللة: لو قتله بنها األفعى

 .(5)كانت تلك األفعى موجودة مل يعدل إىل غ ها وإ  عدل إىل مالهااان إن  ال
قال الب وي:   ب   السااااايف إىل السااااايف مكن منه  (6)(للقتل)حق املسااااات  ومهما عدل

 .(7)يفوهو األوىليف
لو قتله  خلنق فأراد الويل أن يقتله  لسااااااااااايف فعلى الطرق رمز إىل أنه يفوقال اممام: 

 .(8)يفاكن منه  
 .(9)واملشهور أنه اكن منه، وقطع به أبو حممد
مكان فإن مل يكن كما لو أ ن طرفاً عند امواعلم أن املمايلة إمنا تراعى يف القصااال  

 .(10)، وأرضخ رأسه حب ر مل يستوف القصال إ   لسيفمباقل

 
 (. ١5/4٧8( كفاية النبيه البن الرفعة: )١)
  م والسيف؟وهل يقتل بالرج   (:ط( يف )٢)
(3 ( للرافعي:  العزيز  )  (، روضة٢4١/١3(  للنووي:  ال(،  ٢٩٧/ ١١الطالبني  الرفعة: كفاية  نبيه البن 
(١٩ /3٠٠-3٠١ .) 
 وقال النووي: "والصحيح األول". هر اأَلوَّل"،  واألظ و األول. قال الرافعي: "( املذهب ه4)

 (. ٢٩٧/ ١١(، روضة الطالبني للنووي: ) ١3/١٢4العزيز: )
 (. ١6/5ن الرفعة: )لنبيه الب(، كفاية ا١43/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )   (5)
 . : القتل( يف )ز(6)
 (. ٩١/ ٧التهذيب: )  (7)
 (.١8٠/ ١6هناية املطلب: )  (8)
 (. ٧/٩١(، التهذيب للبغوي: )6/3١١الوسيط للغزايل: ) (،  ١6/١8٠ين: )هناية املطلب للجوي  (9)
(10)   ( للبغوي:  ا٧/٩4التهذيب  روضة   ،) ( للنووي:  للدم  (،٩/٢3٢لطالبني  الوهاج  ريي: النجم 
(8/٩83 .) 
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خفيفة كما مّر  لسااايف مل يوضاااح رأساااه  لسااايف بل حبديدة   (1) ولو أوضاااح رأساااه
 .(2) قوبل مباله كفقأ العني  مصبعلطريق مويوقاً به مهبوطاً وإن كان ا

 فروع: 

أو   ،ملااادةفاااألقينااااه يف الناااار ماااال تلاااك ا  ،أو بللالتجويع  ،حراإل األول: لو قتللله بللا 
أو وجهان: أحدمها: أنه يهااااااااارب  ،فطريقان: أحدمها: فيه قو ن  ،ات (3)جوعناه فيها فلم
ويزاد يف الت ويع   ،حهما: أنه يرت  يف النارأصاو  ،وزعم القاضاي أنه املذهب  ،عنقه  لسايف

 .(4)حش اوت 
عن وته أمسااك عنه كما اسااك ة يعلم أنه يقطع مبإىل حالوإذا انتهى  يفقال املاوردي:  

 .(5)يفمهروب العنق إذا بقيت فيه حياة
ره اممام: أنه إن كان القتل  لساااايف أسااااهل من املقاء يف النار والطريق الاان واختا

واألظهر:   ،ففيه تردد للشاااايخ أيب حممد  ،فإن تراضاااايا على امبقاء يف النار  ،قتل به والت ويع
 .(6)اضيهماأير لرت  أنه  

ويتلخص فيهاااا يملياااة أوجاااه:    ،(7)(وجهاااان)ففياااه    ،نوإن كاااان امبقااااء يف الناااار أهو 
وماال   ،والااالاو: يفعال األهون  ،والااان: يعادل إىل الساااااااااااااايف ،ذلاك اجلنس أحادهاا: يزاد يف

 .(8)الرافعي إليه
 

 (. /أ١٩١هناية اللوحة )   (1)
) ا  (2) للبغوي:  للنووي: ٩5/ ٧لتهذيب  الطالبني  روضة  للدمري   (، ٢3٢/ ٩)  (،  الوهاج  ي: النجم 
(8/3٩8 .) 
 يف )ز(: مل. (  3)

(، روضة الطالبني للنووي: ٢٧٧-٢٧8/ ١٠) (، العزيز للرافعي:  ١6/١٧8( هناية املطلب للجويين: ) 4)
(٩/٢3٠ .) 

 (. ١4١-١4٢/ ١٢كبري: ) ( احلاوي ال5)
 (، ١٧8-٧٩١/ ١6(، هناية املطلب للجويين: ) ١4٢/ ١٢ي: ) للماورد  احلاوي الكبري (  6)
 يف )ز(: الوجهان. (  7)
 (. ٩/٢3٠(، روضة الطالبني للنووي: )٢٧٧-١٠/٢٧8عي: )العزيز للراف  (8)
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 ،ر ت فهاااااااااربه وكانت رقبته غلي ة   تنحز إ  بهااااااااا ،اجلان رقبة اجملين عليه ولو حزَّ 
 .(1)بهر ت قطعاً  زت ح

ففعل به كما فعل فلم ات فطريقان:  ،أو ح ر ،بسااااااااااااااوطولو كان قتله  لهاااااااااااااارب  
ول إىل والااااان: القطع  لعاااد  ،والت ويع  ،أظهرمهاااا: أناااه على الطريقني يف املقااااء يف الناااار

 .(2)السيف
ا أن أو ظنن وعلمنا  ،وقد تقدم عن اممام: أنه لو قتل حنيفاً بهاااار ت تقتل ماله غالبا

 .(3)وذكر فيه احتما ً بخر ،الهر ت    يهرب تلك  أن الوجه أنه ،اوت مبالها اجلان  
بقياة األطراف   مل جيز أن نقطع  ،فقطعناا طرفاه فلم اات  ،ولو قطع اجلاان طرفاه فماات 

ومهما مهاااااااااات املدة ومل  ،ويف وجوب إمهاله مال مدة السااااااااااراين خملف تقدم ،ش اوت ح
 .(4)يةوته  لسراوبني أن ينت ر م ، أن حيز رقبته يف احلاللويل بنيات خت  ا

ف اء بخر وقطع الساااااعد من املرفق  ،الثاين: لو قطع إنسلللان يد إنسلللان من الكوع 
وطريق  ،كما تقدم  راية وجب القصااال عليهماومات املقطوع منه  لساا ،قبل اندمال األول

 .(6)حزت رقبته ات فإن مل ،يده من الكوع (5)ا ستيفاء من األول: أن تقطع
مل ات حزت  وإن ،ساااااااااعد ب   كف اقتص منه بقطع مرفقهله   وأما الاان: فإن كان

إ  أو ليس لاه    ،فاإن مل اات حزت رقبتاه ،وإن كاان لساااااااااااااااعاده كف ينقطع من املرفق  ،رقبتاه
 :وهو نصااااااااااااااه يف املختصاااااااااااااار، وقيل قو ن: أظهرمها عند اممام  ،(7) فيه وجهان  ،هحز رقبت
 .(8)األول

 
 (.١٠/٢٧٧(، العزيز للرافعي: )3١٢/ 6للغزايل: )الوسيط (  1)
 (. ٢3٠-٩/٢3١روضة الطالبني للنووي: )(،  ١٠/٢٧8العزيز للرافعي: )  (2)
 (.١8١/ ١6هناية املطلب: )(  3)
 (. ٢٢4/ ٩روضة الطالبني للنووي: )  (،3١٢/ 6الوسيط للغزايل: )(  4)
 يف )ز(: يقطع. (  5)
 (. ٢3٢/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )3١٢/ 6الوسيط للغزايل: )(  6)
 /ب(. ١٩١هناية اللوحة ) (  7)
 (. ١٧3-5١٧  16املطلب لل ويين: )   ةهناي(،  483خمتصر املزين: )(  8)
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 ،وهي: أنه لو أجاف إنسااانً  ، نفساهايفوبنومها على خملف يف مساألة هي مقصاودة  
أو  ،فهل له ا قتصااااال هبذا الطريق ،أو العهااااد  ،أو قطع يده من نصااااف الساااااعد ،هأو أمَّ 

 .(1)عند األكارين أنه يستوفيه به فيه قو ن: أظهرمها يعدل إىل السيف 
 .(2)يستوفيه  لسيف  وي: أنهوالاان: وهو األظهر عند الب

فهاال يزاد يف اجلوالف حش اوت    ،فلم ااات  ،الفتااهمااال جااأجيف  وعلى األول: لو  
ضاااي قال القا ،كالوجهني املتقدمني يف مساااألة النار وحنوها  ومها ،فيه وجهان: أصاااحهما:  

 .(4)هيفوأعفو عنه إن مل ات مل اكن من ،أجيفه (3)(ولو قيل)يفي: والب و 
مث أعفو  ،من الشااااااااااااهقمث أحز رقبته وكذا لو قال: أرميه   ،أجيفه إذا قال:وإمنا اكن 

 .(5)عنه
 لو أظهره ملنع  ،عزر على مااا فعاال؛ ألنااه أضاااااااااااااامر شاااااااااااااايأاااً   ،مث عفااا عنااه  ،ولو أجااافااه

 .(7)(6) منه[
  

 
 (. 6/3١٢للغزايل: )   (، الوسيط ١6/١٧5طلب للجويين: )هناية امل  (1)
 (. ٩٢/ ٧التهذيب: )(  2)
 ز(: ولو قال. يف )(  3)
 (. ١5/4٩٩(، كفاية النبيه البن الرفعة: )٩4/ ٧التهذيب للبغوي: )(  4)
 (. ٩/١٢3وي: )(، روضة الطالبني للنو ١٠/٢٧٩العزيز للرافعي: )(  5)
 . (طيف )ساقط (  6)
للرافعي:الع(  7) للنو ١٠/٢٧٩)  زيز  الطالبني  روضة   ،)( الرفعة: ٢3١/ ٩وي:  البن  النبيه  (، كفاية 
(١5 /4٧8 .) 
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  ،( 1) )أما لو قال: أريد قتله(  ،إذا قال بعد امجافة:   أريد قتله ذاوهيفقال القاضااي:  
 .(2)يففمل تعزير ،مث بدا

وهو: أن القصاااال يف الطَرف   ،إليهما  تقدمت امشاااارة  و ن على مأخذينلقوخرج ا
أو طريق يف اساااااتيفاء  ،مقصاااااود يف نفساااااه وهو  ،(3)(الروح)اليت سااااارت اجلناية عليه منه إىل 

  الروح
 .(4)وعلى الاان: نعم ،ص هبذا الطريقل:   يقتفعلى األو 

أو   ،د القاطع صااااااااحيحة  ويفساااااااار   ،ملءوجيراين فيما إذا قطع يداً شاااااااايفقال الرافعي: 
 ،هل يساااااااتويف القصاااااااال بقطع اليد الصاااااااحيحة ،والقاطع ساااااااليم  ،لهسااااااااعداً لن   كف 

 .(5)يفوالساعد  رجعنا إىل املسألة األوىل
 .(6)من املرفقوالطريق الاان: القطع  لقطع 

 مل يصااااااااح؛ ألن الواجب عليه  ،ولو عفا الويل عن األول بعد أن اقتص منه من الكوع
فله نصااف الدية إ  قدر  ،ق على مالوإن عفا عن الاان بعد القطع من املرف  ،يةنصااف الد

 .(7)أرش الساعد
فمات اجلان  لساااااااراية   ،فاقتص منه فيه  ،الثالث: إذا قطع إنسلللللان  ر  إنسلللللان

 .(8)مل يلزم اجملين عليه شيء ،جملين عليهدون ا
وأيخاذ    ،وأن يعفو عناه  ،باة اجلاانفلولياه أن حيز رق ، لسااااااااااااااراياةوإن ماات اجملين علياه  

 
 لو أراد قتله.يف )ز(: أما (  1)
 (. 4٧8/ ١5كفاية النبيه البن الرفعة: ) (  2)
 يف )ز(: الزوج. (  3)
 (.١٠/٧٩٢عي: )لعزيز للراف(، ا٩4/ ٧التهذيب للبغوي: )(  4)
 (. ٢٧٩/ ١٠العزيز: )   (5)
 (. 232 9(، روضة الطالبني للنووي: )028 10( العزيز للرافعي: )6)
 (. 232 9روضة الطالبني للنووي: )(،  380-381 10)( العزيز للرافعي:  7)
 (. 232  9روضة الطالبني للنووي: )(،  ١6/١63هناية املطلب للجويين: )(  8)
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فلوليه   ،مث مات اجملين عليه  لسراية  ،فقطع طرفه قصاصاً   ،رفهن قطع طولو كا  ،نصف الدية
يها دون العفو وز القصااااال فوهذه صااااورة جي  ،عنه فمل دية له ،فإن عفا ،أن حيز رقبة اجلان

 .(1)على الدية
حيسااااب  القصااااال   ناه أنمعو   ،القصااااال الرجوع إىل املال وفيه وجه: أن ملسااااتحق

فإن   ،اليد  (2) ولو ماات مجيعاً  لساااااااااراية بعد ا قتصاااااااااال يف  ،ليهاإذا بل األمر إ  ،عن الدية
 .(3)ان شيءفاملشهور: أنه ليس على اجل ،أو ماات معاً  ،مات اجملين عليه أو ً 

يف إىل عامة األصحاب: أن لويل اجملين عليه نصف الدية    (4)وفيه وجه نسبه أبو علي
وذكره املاوردي احتما ً فيما إذا مات اجملين   ،جلان؛ ألن السراية إىل نفس اجلان هتدرتركة ا

 .(5)عليه أو ً 
واثنيهما:    ،   ففي وقوعه قصاصاً وجهان: أصحهما:  ،وإن مات اجلان أو ً  لسراية

 .(6)وصححه الرواين ،نعم
مث ماااات   ،ارحتق اجلااامث ع  ،داً واكن بنااااؤه على ماااا إذا جرح عباااٌد عبااايفقاااال امماااام:  

هااال جياااب عليهماااا    ،مث ماااات اجملروح  ،مث أساااااااااااااالم اجلاااارح  ،كاااافراً   أو جرح الكاااافر  ،اجملروح
  ،أو طريقاً   ،داً القصااال  وجيوز أن يبىن على األصاال املتقدم يف أّن قطع الطَرف يقع مقصااو 

ظاهر وهو   ،قوهكذا أطل   ،فللويل عليه نصاف الدية يف تركة اجلان ،اصااً فإن قلنا:   يقع قصا

 
 . (232-233  9روضة الطالبني للنووي: )(،  ١6/١65للجويين: )  هناية املطلب   (1)
 /أ(. ١٩٢هناية اللوحة )   (2)
 (. 233 9الطالبني للنووي: )(، روضة  281 10( العزيز للرافعي: )3)
العراق ، أول من مجع بني طريقيت  ( هو: احلسني بن شعيب بن حممد السنجي، الشيخ أبو علي4)

خبراسان، شرح املختصر،  وعلى الشيخ أيب بكر القفال راق على الشيخ أيب حامد بالع سان، تفقه وخرا
 ه، رمحه هللا. 43٠يف سنة  ، وشرح فروع ابن احلداد، تو وشرح تلخيص ابن القاص

 (. 3٩8(، طبقات الشافعيني البن كثري: )344/ 4طبقات الشافعية البن السبكي: )
 (. 281  10لعزيز للرافعي: ) ا  (، ١45/ ٢١لماوردي: ) احلاوي الكبري ل(  5)
 (. 3١٢-6/3١3(، الوسيط للغزايل: ) 6١/١64هناية املطلب لل ويين: )  (6)
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 .(1)يففيما إذا تساوت الديتان
فهل جيب يف تركتها نصاااف   ،واجملين عليه رجملً  ،:  ن كان اجلان امرأةاختلفتاأما لو  

  ،فيما إذا قطعت يده   ،جهان املتقدمانأو نصاافها وربعها  ي هر أن أييت فيه الو  ،دية الرجل
هال يكون لاه   ،ليل على مااوعفاا الو   ،وماات هو بسااااااااااااااراياة القطع  ،فاانادملات  ،فااقتص منهاا

 ،واملقطوع امرأة  ،ولو كان القاطع رجملً   ،ربعها  فيه وجهانعليها نصاااف الدية أو نصااافها و 
ان: ي هر   شاااااااااااااايء لاه  فياه وجها  (2)(أم)ال نصااااااااااااااف دياة  فهال لوليهاا عناد العفو على املا

ل اااهر  وهااذا كلااه تفريع على ا  ،واجملين عليااه امرأة  ،ا فيمااا إذا كااان اجلااان رجملً جميأهمااا هناا
 .(3)شهورامل

  ،فقطعت يده قصاااااااااااااااصاااااااااااااااً   ،وحز رقبته ،جلقطع يد ر لو  وبري هذه األحكام فيما  
أخذ الويل من تركة اجلان   ،ولو اتفق ذلك يف القصاااااااال يف املوضاااااااحة  ،وسااااااار  إىل نفساااااااه

 وهي مقابلة بنصف عشر الدية.   ،وقد استوىف املوضحة ،ونصف عشره  ،الديةتسعة أعشار 
  ،ية فإن مات املقطوع  لساارا  ،ة اجلاينقطوع رقبفحز امل  ،الرابع: لو قطع يد إنسللان

وله يف تركة اجلان  ،إن اندمل لزمه القصااالو  ،وأييت فيه الوجه املتقدم  ،صااار احلز قصاااصاااً 
 .(4)نصف الدية

قالوا: يقتل   ،مث مات املقطوع  لسااااااااراية ،وقتل آخر  ،إنسللللللان  اخلامس: لو قطع يد
فااااإذا قتاااال  آلخر أخااااذ   ،يقتص يف الطَرفقطوع أن  لكن لويل امل  ، ملقتول دون املقطوع

ولو أنه بعد   ،ملقتول دون املقطوعوتوقف ابن الصااباغ يف أنه يقتل    ،الدية من تركتهنصااف 
فلويل املقتول الدية    ،مات من القطع  صاصاً يده ق  (5) وقطعت  ،وقتل هذا  ،أن قطع يد هذا

 
) هن  (1) لل ويين:  املطلب  )(،  4١6/ ١6اية  للرافعي:  للنووي:   (، 281  10العزيز  الطالبني  روضة 
(9 233 .) 
 يف )ز(: أو. (  2)
(، 247 9روضة الطالبني للنووي: )(،  304 10للرافعي: )   العزيز(،  ١١/44٠البيان للعمراين: ) (  3)

 (. 426-274 15كفاية البيه: )
 (. ٢33 9(، روضة الطالبني للنووي: )281-281 10)العزيز للرافعي:    (4)

 /ب(. ١٩٢هناية اللوحة)   (5)



 201  جلواهر البحريةا  

فلوارياه يف ماال اجلاان    ،وع األولمث ماات املقط  ،ولو قتال قصاااااااااااااااصاااااااااااااااً بعاد القطع  ،يف تركتاه
 .(1)نصف الدية
 ،فقتل وارُث اجملين عليه قبل موت موريه اجلان  ،لو قطع يد رجل ظلماً دس:  السللللللللا

 (.2)اليد صال يفب على وراث اجملين عليه القجي ،مث مات اجملين عليه
  

 
 (. ٢33-٢34 9روضة الطالبني للنووي: )،  (282 10( العزيز للرافعي: )1)
 (. 386) ( فتاوى القاضي حسني:  ٢)
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 (1)طعت اليسارفق   ،فصل: فيما إذا استحق قطع اليمني
 .و لعكس ،ليسار  تقطع  وتقدم عليه أن اليمني 

فلو قطعها هبا فمل   ،غ  القاتل برضاااااهكما لو قتل   ،صاااااصاااااً ولو تراضاااايا عليه مل يقع ق
 ،ويعزر ،علم  وأيمث من  ،أو أحدمها  ،أو جهمله ،ساااااواء علما احلكم  ،وبب ديتها  ،قصاااااال

ويف سااااااااااقوط القصااااااااااال عن اليمني بقطع اليسااااااااااار يملية أوجه: أحدها: ، دون من مل يعلم
 .(2)يفهو املذهب: يفوقال املتويل ،باغابن الصوصححه  ،قطيس 

وإن ظنه    ،واثلاها للقاضي: إن علم احلكم مل يسقط،  زم به البندني يوج  ،واثنيها:  
 .(3)سقط إذا عرف ذلك 

 ، فأخرج يسلاره   ، ين بنخراجهاصلا  يف اليمني اجلافنذا  لب مسلتحق الق 
 :فللمخرج مخسة أحوال ، فقطعها املستحق

وأنه خيرج اليسللللللار   ،اليسللللللار ال  زل عن اليمني  : أن يعلم أن  (4)األوىل[]احلالة 
 .(5)و  دية ،فالنص: أنه   قصال :إباحة قطعها للمستحق :ويقصد بنخراجها

ومحل  ،يف القطع لف اً   (6)(املخرج)مل أيذن   ذاإ  ،جيب ضااماهنا  وفيه وجه ضااعيف: أنه
وأن  ، ّن ماا يقطعاه اليسااااااااااااااار ،ع عااملااً و  فرق بني أن يكون القااط، النص على ماا إذا أذن

 
 ودوقص املخرِج، انقسام قصود  انشعاهبا ومنشأ  االنشعاب، ثريةك يل يف البسيط: "املسألةقال الغزا  (1)

 قصود أقسام مجيع  قسم  كل وخنُرج على باحلاالت، عنها ونعرب أصالً، الـُمـخرِج  قصود فنتخذ  القاطع،

القحطاين: د الرمحن  حتقيق د. عب عن االشتباه. البسيط،   أبعد  ليكون  بالتأويالت؛ عنها ونعرب القاطع،
(4٩4 .) 
للاأل  (2) )م  الك64/ 6شافعي:  احلاوي   ،)( للماوردي:  فيصل ١٢/١٩3بري  اإلبانة، حتقيق  تتمة   ،)

 (. ٢34  9روضة الطالبني للنووي: )(،  385-486العصيمي: )
، (282 10العزيز للرافعي: ) (، ١٢/١٩3(، احلاوي الكبري للماوردي: ) 64/ 6األم للشافعي: ) (3)

 (. 4٩6-١5/4٩٧بن الرفعة: )يه الالنب(، كفاية  ٢34 9ووي: ) البني للنروضة الط
 ( يف النسختني: أحدها، واملثبت موافق لسياق التقسيم. 4)
 (. ٢34  9(، روضة الطالبني للنووي: )283  10العزيز للرافعي: ) (،  6/64ي: ) األم للشافع  (5)
 يف )ز(: املخروج. (  6)
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لكنه يعزر يف  ،وبني أن   يكون عاملاً هبما يف عدم القصااااال  ،عن اليمني اليسااااار   بزئ
 .(1)ل عند العلم: أنه حيتمل أن جيب القصاةوعن ابن سلم، حالة العلم

 ويف وجوهبا على ،ويف وجوب الكفارة على املقطوع اخلملف يف وجوهبا إذا قتل نفسه
وزعم القاضاي  ،ا ببصاحهما: أهنوجهان: أ ، على املذهب أن الدية   ببهااً أيالقاطع 

 .(2)أن   خملف فيه
 وسااااكت حش ،فلم يدفعه املقصااااود ،ولو أراد إنسااااان أن يقطع طرف إنسااااان عدواانً 

كما لو   ،  فيه وجهان: أصاحهما:  حش يكون مهدراً   ،فهل يكون ساكوته إذانً فيه ،قطعه
 .(3)لهتملف ماسكت على إ

 ،ن قصااااااااااااد قتلهنه   جيوز ا سااااااااااااتسااااااااااااملم ملومها مفرعان على القول  يفقال اممام: 
وهو أن الوطء غ    ،ومأخوذان من الرتدد يف املعىن الذي يساااااااااااااقط الشاااااااااااااارع به مهر الزانية

هاذا حكم   (4)   فعلى هاذا التمكني من القطع إ حاةأو ألن التمكني رضااااااااااااااى عرفااً   رتم،حم
 .(5)قطع اليسار

  

 
(1( للرافعي:  العزيز  ا  (،832 10(  ل روضة  )لطالبني  ال(،  ٢34  9لنووي:  الرفعة:   نبيهكفاية  البن 
(١5 /4٩4 .) 
 (. ٢34 9للنووي: )  (، روضة الطالبني283 10العزيز للرافعي: ) (،  ١١/4٢١البيان للعمراين: ) (  2)
(، روضة الطالبني للنووي: 283-234  10(، العزيز للرافعي: ) 268 16( هناية املطلب لل ويين: ) 3)
(9 235 .) 
 /أ(. ٩3١اللوحة ) هناية  (  4)
 (.٢68/ ١6)  هناية املطلب: (  5)



 204  جلواهر البحريةا  

 :تأويالت (1)]أربع[وله  ،فريجع فيه إىل نية القا ع ،ليسارصا  يف اوأما الق
فإن ساار  قطع   ،فيبقى حقه يف اليمني  ،أحدها: أن يقول اسللتبحت قطعها بنباحته

فإن اهتمه صاااااااااااحبه يف ذلك   ،فيعدل إىل الدية  ،القصااااااااااال فات   فقد ،اليسااااااااااار إىل النفس
 .(2)حلفه

فوجهان: أظهرمها: أنه يساقط   ،اليمنيزل عن ار  اليسل الثاين: أن يقول ظننت أن  
  ،وقلنا   يصاح  ،ومها كالوجهني فيما إذا تراضاى املتبايعان على أرش العيب  ،ليمنيقصاال ا

طالب   (3)له  وكالوجهني فيما إذا صااااا هل يسااااقط خيار املشاااارتي إذا جهل أن ذلك يبط
ا تهاااااارع من عليه اين فيما إذهل يسااااااقط حقه  وجير   ،جاهملً جبوازه  ،على مال (4)عةف  الشاااااا  

 .(5)هل يكون أخذه عفوا  ،فأخذها ،يةأخذ الدوتركه   ،حقهالقصال إىل مست
 فإن له  ،فقطع واريه يديه  ،فمات  لسااااراية  ،ون  ها ما لو قطع إنسااااان يدي إنسااااان

 ،لو صاااااحله عليه اجلانف  ،كما مر  ،يف النفس دون العفو على مال على املذهب القصااااال
ا يساقط وا  فإن قلنهل يكون عف  ،فبذل له اجلان املال فأخذه ،قلنا   يصاحفوجهان: فإن  

وعلى الوجه البعيد املتقدم أنه   ،واليسااااااااااااار هدر على املذهب  ،حقه يف اليمني بقي له ديتها
 

 ، واملابت موافق للتقسيم.الثث  ( يف النسختني:1)
(2  ) ( للشافعي:  ) 6/64األم  الكري:  احلاوي   ،)١٩/ ١٢4  ،) ( لل زايل:  العزيز 315  6الوسيط   ،)

 (. 283 10للرافعي: )
 .فسادل على خملف الأصل واحد يد م واحلاء  الصاد والمل:  لغةً   ( الصلح3)

  لرتاضي.  بني املتخاصمني   فع النزاعويف ا صطملح: هو عقد ير 
(، التعريفات الفقهية للربكيت: 193 4وضة الطالبني للنووي: )ر (،  3٠3/ 3مقاييس اللغة البن فارس: )

(130 .) 
 ة الشيئني.قارنالعني أصل صحيح يدل على موالفاء و   لغًة: الشني   ( الشفعة 4)
 هي: متلك البقعة جربًا مبا قام على املشرتي  لشركة واجلوار.ويف االصطالح    

الل  فارسمقاييس  )  ة  بن   :3/٢٠١ ( للرافعي:  العزيز  للربكيت: (،  36٢/ ١١(،  الفقهية  التعريفات 
(127 .) 
لنووي: ني ل(، روضة الطالب284  10ي: )يز للرافعالعز (،  ١٩4/ ٢١احلاوي الكبري للماوردي: )  (5)
(9 ٢35 .) 
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ل عند تسااااااوي  أتيت أقوال التقا ،وأوجبنا الدية يف ماله ،كن لل ان عاقلةيهااااامنها إذا مل ي
 .(2)الفهل بها رجع صاحب فإن تفاضلت ،(1)(الديتني)

لكين قصاادت أن  ،سللار ال  زل عن اليمني شللرعاً الثالث: أن يقول علمت أن الي
م جز و  ،وأوىل  لساقوط ،ففي ساقوط قصااصاه وجهان مرتبان  ،من عندي  (3)(عنها)أجعلها 

 .(5)واملتويل ،(4)به القاضي
 .(6)سقط قصاصه ،أن املخر ج هو اليمنيالرابع: أن يقول ظننت 

وله   ،ع القا عاج  ري ف  ،ما فعلت  فلم أدر    ،ج دهشلتن يقول املخر  ية: أالثان احلالة
 :تأويالت

 ،قال ال زايل:   يقبل منه، ومل أدر ما صاانعت  ،أحدها: أن يقول دهشللت أنا أيضللاً 
لكنه نقل هو واممام يف موضااااااااااااع بخر عن النص: أنه     ،يسااااااااااااارقصااااااااااااال يف الويلزمه ال

وهل تكون دعواه الدهش  ،الاالو اآليت  على التأويللكن هذا الاان محل    ،قصااااااااااااال فيها
يقبل منه يف دفع القصااال  يشاابه إن أييت فيه اخلملف ة لقصاااصااه يف اليمني وإن مل مسااقط
 .(7)املتقدم

فاملذهب أن القصاااااال     ،عن اليمني  ر  زلن اليسللللاظننت أ  (8)الثاين: أن يقول
 .(9)خملف تقدمأو على عاقلته  فيه  ،وهل تكون الدية يف ماله ،جيب

 
 (: الدينني. ( يف )ز١)
 (. 523 9(، روضة الطالبني للنووي: )284 10( العزيز للرافعي: )2)
 يف )ز(: عدها. (  3)
 (. ٢35-٢36 9(، روضة الطالبني للنووي: )285 10( العزيز للرافعي: )4)
تتمة  وعليه التعزير.  باذالً قائماً؛ لكون املقتص منه   ما زال  قه يف اليمىنحنه يف التتمة يرى أن  لك(  5)
 (. 38٢ نة، حتقيق فيصل العصيمي: )ام
 (. ٢36 9الطالبني للنووي: )(، روضة  285 10العزيز للرافعي: )  (6)
 (.١٠/٢86) (، العزيز للرافعي:  6/3١4الوسيط للغزايل: ) (،  271 16( هناية املطلب لل ويين: ) 7)
 ع. ( أي القاط8)
 . ( 6/3١4الوسيط للغزايل: ) ،  ( 276 16اية املطلب لل ويين: )هن  (9)
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يسااااقط حقه من قصااااال   (1) فمل  ،يمنيج هو الالثالث: أن يقول ظننت أن املخر  
 . ( 3)وقال املتويل: يفيسقط و  جيب عليه القصال يف اليسار يف أصح الوجهنييف.  (2)اليمني

وهاال   ،قااال البناادني ي: يفاملااذهااب أهنااا باابيف  ،هااذا يف وجوب الااديااة وجهااانوعلى  
 .(4)نه  فيه القو تكون يف ماله أو على عاقلت

 ،فمل شااااك يف بقاء حقه يف اليمني ،واناالرابع: أن يقول قصلللدت قطع يسلللاره عد
 ،والب وي ،واممام  ،وجزم به القاضااااااي ،ويف وجوب القصااااااال عليه وجهان: أحدمها: جيب

 .(5)ه النوويوصحح
فعلى األول: لو عفاا عناه وجبات الادياة   ،وقاال العراقيون: هو املاذهاب  ،واثنيهماا:  

 ،له ديتها يف مال اجلان جبو  ،أو ساقطت  ،فلو عفا هو أيهااً عن اليمني ، مال القاطعيف
 .(6)وجاءت أقوال التقال إن تساوت الديتان

قال الرافعي: قياس ماله يف  ،ا باحةاخلامس: أن يقول ظننت أن املخر ج قصللللللللللد  
 .(7)احلالة الاالاة اآلتية أن   جيب القصال يف اليسار

 .(8): أنه جيبويف التهذيب

 
 /ب(. ١٩3هناية اللوحة )   (1)
(2)   ( للجويين:  املطلب  العزي٢٧٢/ ١6هناية   ،)( للرافعي:  للنووي: ٢86/ ١٠ز  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢36 .) 
 (. 383-384( تتمة ام نة، حتقيق فيصل العصيمي: )3)
امل  (4) للجويينهناية  ) طلب   :١6 /٢٧٢( للرافعي:  العزيز  للنووي:   (، 86٢/ ١٠(،  الطالبني  روضة 
(٩/٢36 .) 
(5)   ( للجويين:  املطلب  )٢٧١/ ١6هناية  للبغوي:  التهذيب  ر ٧/١٢4(،  للنووي: (،  الطالبني  وضة 
(٩/٢36 .) 
(6)   ( للجويين:  املطلب  للرافعي٢٧١/ ١6هناية  العزيز   ،)( الطال٢86/ ١٠:  روضة  للنووي: (،  بني 
(٩/٢36 .) 
 (. ٩/٢36لبني للنووي: )ة الطا(، روض١٠/٢86: )للرافعيالعزيز    (7)
 (. ١٢4/ ٧التهذيب: )  (8)
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 وهو املتوجه يف املوضعني. ، حتمال املذكور هنا اوهو يوافق 
اليسلار إيقاعها عن   (1)[نخراج]باحلالة الثالثة: أن يقول املخر ج قصلدت  

به يفرض فُيساأل املقتُص مل قطع اليساار  وجوا  ،أن اليساار تقوم مقامها (2)[ل ين ؛  اليمني
 وجوه:على 

ولإلماام فياه    ،فمل قصاااااااااااااااال عليااه  ،خراجأحلدهلا: أن يقول ظننلت أنله أبلاحهلا بلا 
ردي  كملم املاااو   وظاااهر  ،قااال الرافعي: يفوحيتماال أن يقااام مااا ذكره وجهااايف. انتهى  ،احتمااال
 .(3)قصالوجوب ال

فقاد قاال ،  كماا ظناه املخرج  أن يقول ظننلت أن اليسلللللللللللار  زل عن اليمني  :الثلاين
وال اااهر: ،  احلااالااة األوىلملف املتقاادم يف  يف سااااااااااااااقوط حقااه من اليمني اخلام وال زايل  امماا

 .(5)والتهذيب ،وتعليقة القاضي ،وهو املذكور يف احلاوي. (4)سقوطه
  

 
 يف )ط(: إخراج. (  1)
 يف )ط(: لظنه.(  2)
امل  (3) للجويين: ) هناية  للماوردي: ) ١6/٢٧١طلب  الكبري  احلاوي  للرافعي: ١٢/١٩4(،  العزيز   ،)
 (. 4٩٧-4٩8/ ١5رفعة: ) ه البن الكفاية النبي(،  ٩/٢36(، روضة الطالبني للنووي: )٢86/ ١٠)
 (. 3١5/ 6(، الوسيط للغزايل )٧3٢-١6/٢٧4ة املطلب للجويين: )هناي(  4)
 (. ٠٧/١٢4التهذيب للبغوي:  (،  ١٩4/ ١٢) ( احلاوي الكبري للماوردي:  5)
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 . ( 2)وجوبه  (1)وأن العراقيني رووا عن ابن الوكيل  ،وذكر أيهاً أنه   قصال يف اليسار
الرافعي قاال: يفإمناا رووه فيماا إذا قاال علمات أهناا اليساااااااااااااااار وأن اليساااااااااااااااار     كرهوأن
 .(3)بزئيف

فإن قلنا   ،لقصاال يف اليمني   يساقطمفرع على أن ا قول ابن الوكيليفوقال اممام: 
 .(4)لوكيلعف قول ابن اواتفقوا على ض ،بسقوطه فيها سقط يف اليسار قطعاً 
وقد  ،فمل قصال يف اليسار؛ للتسليط  ،ج مينير  خ للللللم  الثالث: أن يقول ظننت أن ا

: أصاااااحهما:  لى املذهب يف وجوب الدية وجهانوع ،وفيه وجه أنه جيب  ،قطع به العراقيون
 .(5)وهي عليه أو على عاقلته  فيه اخلملف املتقدم ،أهنا بب

وباب    ،فياه اخلملف املتقادم  يتوأي  ،ملاذهابى اعل  (6)(ففاات )وأماا قصاااااااااااااااال اليمني  
فإن سااااارت إليها فإن كان يف صاااااورة قلنا القطع فيها    ،لنفسإذا مل تسااااار إىل ا ديتها قطعاً 

النفس اخلملف املتقدم   (7) فيأيت يف إجياب دية ،فقد صاااااااارت اجلناية قتملً   ،يوجب ضاااااااماانً 
 ،يسااااااار على القاطعب فيها دية الأو كانت يف صااااااورة توج  ،فإن أوجبناها ،يف احلالة األوىل

وقال أبو   ،ورجع من فهاااااااااااااال له شاااااااااااااايء على اآلخر ،اتفقاا فياهجاءت أقوال التقاال فيماا  

 
هو: عمر بن عبد هللا بن موسى أبو حفص ابن الوكيل املعروف بالباب شامي، فقيه جليل الرتبة   (1)

ما شاء مث هو   ملسائل وتصرف فيها فأحسنم يف اصحاب األمناطي وممن تكلن سريج وأمن نظراء اب
 مثائة، رمحه هللا. العشر وثال  من كبار احملدثني والرواة وأعيان النقلة، مات بعد 

 (.١/٩٧(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة: ) 4٧٠/ 3طبقات الشافعية البن السبكي: )
(، ١٠/٢85للرافعي: )لعزيز  (، ا6/3١5سيط للغزايل ) (، الو ١6/٢٧4جويين: )هناية املطلب لل   (2)

 (. 4٩5-١5/4٩6(، كفاية النبيه البن الرفعة: )٩/٢36الطالبني للنووي: )   روضة
 (. ٢85/ ١٠العزيز: ) (  3)
(، ١٠/٢85(، العزيز للرافعي: )6/3١5(، الوسيط للغزايل ) ١6/٢٧4( هناية املطلب للجويين: )4)

 (. 4٩5-١5/4٩6فعة: )كفاية النبيه البن الر   (،٩/٢36)   بني للنووي: روضة الطال
 (. 36٢/ ٩نووي: )(، روضة الطالبني لل١٠/٢86(، العزيز للرافعي: )3١4/ 6للغزايل: ) الوسيط(  5)
 يف )ز(: فبات.(  6)
 /أ(. ١٩4هناية اللوحة ) (  7)
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قط ع اليسااااااااااار  إذا كان    و  يسااااااااااتحق ليمينه شاااااااااايأاً  ،حامد: على القاطع كمال دية املقطوع
 .(1)واملتويل ،ورده ابن الصباغ ،مث قتله ،كما لو كان له قصال يف يده فقطعها  ،موجباً 

و     ،زل عن اليمنيسار ال  وأن الي ،جة يسارمخر  للللل أن ال  علمت    الرابع:اجلواب 
وعلى الوجهني يبقى   ،لكن بب الدية ،فالصحيح: أن القصال   جيب  ،بعل بد ً عنها

 .(2)صال يف اليمنيالق
وإمناا   ،خرج ميينل"" أ" ج: مل أمسع من املقتص  احللاللة الرابعلة: أن يقول املخر  

حلكم فيه كاحلكم قال الرافعي: املوجود لألصاااااااااحاب: أن ا،  ار يفخرج يساااااااااأمسعي يفوقع يف 
قال: لكن قهاااااية ما   ،وإمنا أظن أن أخرج اليمني  ،أخرجت اليساااااارفيما لو قال دهشااااات ف

 .(3) أن يلحق ذلك بصورة ام حةطابق للسؤال انزل منزلة امذن لف اً مر أن الفصل امل
فعل شلللليء خيتص   دت بنخراج يدياخلامسللللة: أن يقول قصلللل   (4)]احلالة[

فإن   ،(5)(القاطع)ويبقى الن ر بعد ذلك إىل أتويملت   ،دلسااااااااااااااً و  م  ،فمل يكون  ذ ً   ،يب
واحلكم يف  ،القصال قطعاً عليه وجب  ،وتعمد القطع ،أو أهنا   بزئ  ،عرف أهنا اليسر 

 .(6) قي التأويملت ما تقدم
ل اجلملد للسااااااارق قاف ،يف الساااااارقة  فأما إذا وجبت قطع اينه ،هذا كله يف القصااااااال

وباه أخاذ اجلمهور: أن قطع   ،(7)فاالنص )فياه(  ،فقطعهاا  ،ارهفاأخرج يسااااااااااااااا  ،خرج ايناكيفأيف
ابه يف السارقة إىل األحوال واساتدر  القاضاي فقال: يفحيتمل أن ينصارف جو   ،السارقة يساقط
  ،األظهر   علهول ،وأن ينصااااارف إىل الاانيتني دون األوىليف ،رة أو ً يف القصاااااالالاملث املذكو 

 
 (،٩/٢36)   بني للنووي:(، روضة الطال١٠/٢85(، العزيز للرافعي: )3١4/ 6الوسيط للغزايل: )  (1)

 (. ١5/38٩فعة: )كفاية النبيه البن الر 
 (. ٩/٢36(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢86افعي: )العزيز للر   (2)
 (. ٩/٢36(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢85العزيز للرافعي: )  (3)
 ( زيادة يقتضيها السياق. 4)
 يف )ز(: القطع. (  5)
 (. ١٢/١٧٧وياين: ) ملذهب للر (، حبر ا١٩3/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: ) (  6)
 )ز(.   اقط يفس(  7)



 210  جلواهر البحريةا  

لرافعي وحكى ا  ،يف اليمني عنه القطع  يسااااااقط    ،السااااااارق قطع يساااااااره  (1)(تر )إذا  شح
ا إذا قاال فخصااااااااااااااصااااااااااااااا احلكم مبا ،وال زايل  ،وعلياه جر  امماام ،عناه: يفأناه جزم هباذا الااانيف

 .(2)أو ظن أن اليسار بزئ ،خرج أنه حصل له دهشةامل
وفيااه قول بخر خمرج: أن   ،ع املوقعيق     ،والبااذل  ،ومفهومااه: أنااه يف حااالااة ام حااة

 .(3)نصه يف القد وقال املاوردي: هو  ،القصالاحلكم كما تقدم يف 
  (4)    حهاا وإن كاان الساااااااااااااااارق قاد أ  ،فعلى هاذا تقطع اليمني بعاد انادماال اليساااااااااااااار 

وإن أخرجها لتقطع بد ً عن اناه: فإن قطعها اجلملد مع   ،)و  دية  ، مخراج فمل قصااال
 .(5)مل قصال(يعلم ف وإن مل ،تص منهالعلم اق

 .(6)ويف الدية وجهان
قال: ولو  ،النصاااااني مبا إذا قال كل من املخرج والقاطع به دهشوخص اممام هذين  

ولو   ،فالقول كما مهااااااى يف القصااااااال  ،عن اليمنييف قال املخرج: يفحساااااابت اليسااااااار بزئ
فهو    ،طتيهاااااً غل جلملد أوقال ا  ،ولكين غالطت اجلملديف  ،قال: يفعلمت أهنا   بزئ عنها

ل: ولو اعرتف املخرج والقااااطع قاااا  ،اليمني أظهر  وبقااااء القطع يف  ،أيهااااااااااااااااااً على اخلملف
هال جياب   يف أن القصااااااااااااااالويبقى الن ر ،  فاالوجاه: القطع ببقااء القطع يف اليمني ، لتعماد

 .(7)وام حة ،على اجلملد يف اليسار  ويعود هنا تصور البدل
أو اعتقدت أن اليساااااااااار   ،نت أهنا ايينيما إذا قال ظنوحكى القاضاااااااااي أبو الطيب ف

بني أن يكون القااطع   ،قطعهاا عن اليمني من غ  تفرقاةعن اليمني: وجهني فيماا إذا  بزئ  
 

 يف )ز(: نزل.(  1)
(2  ) ( للجويين:  املطلب  للر ٢٧6/ ١6هناية  املذهب  حبر   ،) ( للغزايل: الوسي  (،8٩/ ١3وياين:  ط 
 (. ٢8٧/ ١٠(، العزيز للرافعي: )١٢4-١٢5/ ٧(، التهذيب للبغوي: )6/3١5)
 (.١٩5/ ١٢احلاوي الكبري: )   (3)
 ب(. /١٩4اللوحة ) هناية    (4)
 )ز(.  يف ساقطما بني القوسني  (  5)
 (. ١٠/٢8٧(، العزيز للرافعي: ) ١٢4-١٢5/ ٧(، التهذيب للبغوي: )6/3١5الوسيط للغزايل: )  (6)
 (. ٢٧6-٢٧٧/ ١6املطلب: )( هناية  ٧)
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 .(1)أو جاهملً  ،عاملاً 
 ،أبو حامد: قولني يف إجزالها عن اليمني مع علم القاطع  هنا اليسر   الشيخوحكى  
وقال ابن الصباغ:    ،ا الديةوكذ  ،يف يسراهال على القاطع وقال: جيب القص  ،وأهنا   بزئ

 .(2)يفإ  أن يكون قطعها من غ  بذل من السارق ،هذا   يستقيميف
لاها: إن فعل  ار يملية أقوال: اثقطع اليمني  ليسا  (3)(ساقوط)ويتلخص من ذلك يف 

: وإن وجاد ظن من أحادمهاا  ،مل يسااااااااااااااقط  ،ذلاك عماداً من غ  ظن من القااطع أو املقطوع
  ،اليسااار   (5)وعلم القاطع أهنا  ،(4)(املخرج)اليسااار: فإن مل يبذ ا  قصااال يف وأما ال  ،سااقط

فإن   ، ابذ  (6)وإن كان املخرِج  ،ففي وجوبه خملف  ،وإن جهل ذلك   ،وأهنا   بزئ وجب
 .(7)وإن علمه ففيه خملف ،جهل القاطع احلال فمل قصال

 فروع: 
بعد قطع  ،سارقةال أو ،يف القصلا   األول: حيث قلنا يبقى اسلتحقاإل قطع اليمني

فإنه     ،ويسااااااار بخر  ،كما لو قطع اني واحد  ،تندمل اليسااااااارفمل يسااااااتويف حش    ،اليسااااااار
فإن له أن يقتص   ،أو يديه ورجليه ،انخبملف ما لو قطع يدي إنسااا ،يل بني القصااااصااانييوا

 
 (. 58٩( التعليقة الكربى، حتقيق مرضي الدوسري: ) ١)
(، ١٢5/ ٧هذيب للبغوي: ) (، الت3١5/ 6لغزايل: ) (، الوسيط ل١6/٢6٩هناية املطلب للجويين: )  (2)

-١٧/36٩(، كفاية النبيه البن الرفعة: ) ١١/٢46عزيز للرافعي: ) (، ال4٢3/ ١١للعمراين: )  البيان 
3٧٠ .) 

 )ز(: سقط. يف  (  3)
 يف )ز(: املخروج. (  4)
 يف )ز(: بأهنا. (  5)
 يف )ز(: اجلرح. (  6)
للجويين: )  (7) املطلب  الطا١6/٢٧٠هناية  للنووي(، روضة  النبيه البن ١٠/١5١: ) لبني  (، كفاية 
 (. 36٩-١٧/3٧٠)  لرفعة:ا
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  :( 2) [جه و والرج منهما   ،ومن األصااااااااااحاب من جعل فيهما قولني  ،متوالياً   (1)(اجلميع)يف 
 .(4)وقد مر ،اجلان (3)(واىل)يف قصال األطراف وإن  يواىل أنه  

ولو  ،فإخراج اليساااار كإخراج العاقل  ا مدهوشااااً :  الثاين: لو كان املقتص منه جمنوناً 
فاإن كاان مكرهااً   ،فقطع اني املقتص مناه ،واملسااااااااااااااتحق جمنوانً   ،املقتص مناه عااقملً   (5) كاان

  ،وبب لل ان دية يده   ،فينتقل إىل الدية  مسااااتوفياً حلقهفوجهان: أصااااحهما: أنه   يصاااا 
فادياة    ،وإن جعلنااه خطاأً   ،أقوال التقاال  وبيء  ،فاالادياة يف ماالاه  ،وإن جعلناا عماده عماداً 

  ،خرج ايناكيف فاأخرجهاا أوإن كاان خمتااراً  ن قاال لاه يف  ،و  تقاال  ،قلتاهاليساااااااااااااااار على عاا
 ،وإن أخرج يساااره فقطعها  ،هو  ضاامان علي  ،ةوينتقل إىل الدي  ،مل يصااح اسااتيفاؤه ،فقطعها

 .(6)لقصال يف اليمنيقى اويب ،فهي مهدرة
  

 
 ز(: اجلمع. يف )(  1)
 يف )ط(: قول. (  2)
 يف )ز(: قال. (  3)
 (.٢65-١٧/٢66(، هناية املطلب للجويين: )3١5/ 6لوسيط للغزايل: )ا  (، 34٩خمتصر املزين: )  (4)
 /أ(. ١٩5اللوحة ) هناية  (  5)
 (. ٩/٢3٧ي: )(، روضة الطالبني للنوو ١٠/٢88لرافعي: ) (، العزيز ل١١/4٢5ن للعمراين: ) البيا(  6)
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وقال القاطع بل   ،املخرج قصلللللللللدت با خراج إيقاعها عن اليمنيلثالث: لو قال ا
 .(1)ُصدِّق املخرِج بيمينه ،قصدت إ حتها

ع منه طِ قُ  ،فإن قال تعمدت   ،فقطع أمنلتني  ،الرابع: لو ثبت له القصللللللللا  يف أمنلة
وعليه أرش   ،صدق بيمينه  ،ع أمنلة واحدةوتومهت أن أقط ،وإن قال أخطأت   ،ة الاانيةاألمنل 
 .(2)األول أو على عاقلته  فيه قو ن صحح الرواين ،وتكون يف ماله ،أمنلة

  

 
 (. ٩/٢38(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢8٩العزيز للرافعي: )(  1)
 املصادر السابقة.   (2)



 214  جلواهر البحريةا  

 الباب الثاين: يف حكم العفو
حكمه   والكملم فيه يقع يف طرفني: أحدمها: يف  ،والعفو عن القصاااااااااااال مندوب إليه

 .فاسدوال ،وبيان الصحيح منها ،ن: يف ألفاظهلااوا ،وأيره

 مه: يف حكالطر   األول
ب العماد يف النفس والطَرف مااذا  وفياه قو ن: أحادمها ا: أن وهو مبين على أن موجاِ

وصاااحب   ،واحملاملي  ،وصااححه الشاايخ أبو حامد  ،موجبه أحد األمرين: القصااال أو الدية
ية والد  ،رين: أن موجبه القود احملضعند األكاوأصحهما    ،جلديدونسبه بعههم إىل ا  ،العدة
 .(1)ونسبه بعههم إىل القد  ،ل عند سقوطهبد

  عن القود؛ باادلياال أن   ،الااديااة باادل عن النفس  وعلى هااذا القولنييفقااال املاااوردي:  
لوجاب عليهاا دياة   ،ولو كاانات باد ً عن القود ،وجاب عليهاا دياة رجال ،املرأة لو قتلات رجملً 

 .(2)يفمرأةا
وعلى كمل القولني: لاه أن يعفو   ،م غ ه ماا يادل على أهناا بادل عن القود كمللكن يف

اسااتحق  لذيا أو سااقط الطَرف ،ولو مات ، و  يتوقف يبوته على رضااى اجلان  ،على الدية
القد  قول كمذهب أيب  وعن ،كما لو سااااااقط بعفو بعض الورية  ،وجبت الدية ،قصاااااااصااااااه

 .(3)فإذا مات سقطت ،  برضى اجلانحنيفة: أهنا   تابت إ
والدية   ،فهل القصااااااااال أصاااااااال ،قلنا الدية موازيه للقصااااااااال  (4)(وإذا)قال ال زايل: يف

 
(، ١٠/4٢٩(، البيان للعمراين: )6/3١6: ) (، الوسيط للغزايل٩5/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )   (1)

)  العزيز اجمل١٠/٢٩٠للرافعي:  تكملة  للمطي(،  الطالبني  4٧٢/ ١8)  عي:موع  روضة  وي: للنو (، 
 (. 4١6/ ١5(، كفاية النبيه البن الرفعة: ) ٩/٢3٩)
 (. ٩٧/ ١٢احلاوي الكبري: ) (  2)
كفاية النبيه البن   (،١٠/٢٩٠العزيز للرافعي: )(،  5/385الطحاوي للجصاص: )   شرح خمتصر  (3)

 (. ١5/4١6الرفعة: )
 )ز(: فإذا.يف  (  4)
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 .(1)انتهى ،أم مها متوازاين من كل وجه  فيه تردديف ،اتبعة
وفيما   ،عبدي الساااايد اآلخر  (2) أحد[ فيما إذا قتل  ،وقد جيب القصااااال دون الدية

وفيماا إذا قتال   ، لسااااااااااااااراياة على املاذهاب  (3) هفماات اجملين علياإذا قطع يادياه فااقتص منهاا  
 .وكل ذلك تقدم ،وجه الذمي مرتداً يف

 ويتفرع على القولني مسائل:
  ،فقلال عفوت عن القصلللللللللللا  واللديلة  ،بعينله األوىل: إن قلنلا الواجلب أحلدمهلا ال

يل أو عن حقي الااابات  ،ولو قاال عفوت عماا وجاب يل علياك هباذه اجلنااياة،  سلللللللللللقطلا معلاً 
يفعفوت عن  :و قاللو ،  تعينت الدية  ،يفعفوت عن القصااااااااااااااليف :و قاللو ، عليك فكذلك 

على  فللعايف الدية بسااقوط القصااال ب   اختياره   ،فإن مات اجلان ،فله القصااال  ،الديةيف
 .(4)وفيه قول ،املذهب

 ن يعفو عنه إليها  فيه يملية    ،وهل له أن يرجع إىل الدية مع متكنه من القصااااااااااااااال
 . ( 5)يء من املالوعلى هذا لو عفا مطلقاً مل جيب ش  ،النص  حها: وينسب إىل  صأ  أوجه:

لااه إل اااء العفو عن الااديااة وهااذان الوجهااان  نعم وجزم بااه املاااوردي وحاااصاااااااااااااا  :واثنيهااا
 .(6)ن على الرتدد الذي ذكره ال زايلالرجا

 حكمه على هذا  (7)(كان)واختاره الشااااااااايخ أبو حممد أنه إذا عفا عن الدية    :واثلاها
وحش   ،العفو على الادياة  حش جيوز لاهالقول أن الواجاب القود احملض    علىالقول كحكماه  

 
 . (3١6/ 6الوسيط: )   (1)
 .(طيف )املعقوفتني ساقط   بنيما  (  2)
 /ب(. ١٩5هناية اللوحة ) (  3)
 (. ٢36/ ٩نووي: )(، روضة الطالبني لل٢٩٠/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) 6/١6األم للشافعي: ) (  4)
(5  )( للشافعي:  ) (،  ١4/ 6األم  للرافعي:  ) ٢٩١/ ١٠العزيز  للنووي:  الطالبني  روضة   ،)٩/٢3٩-

٢4٠ .) 
للماو (  6) الكبري  )احلاوي  ) ٩8-٩٩/ ١٢ردي:  للغزايل:  الوسيط  للرافعي:    (، ١63/6(،  العزيز 
 (. ٩/٢4٠(، روضة الطالبني للنووي: )٢٩١/ ١٠)
 يف )ز(: يكن.(  7)
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 .(1)ا مطلقاً اخلملف اآليت على هذا القولجييء يف وجوب الدية إذا عف
ألول لو عفاا عن القصااااااااااااااال على الادياة ففي سااااااااااااااقوط القصااااااااااااااال وجهاان  ى اوعل 

 ،مال  على  لشاااااااااااافعة عن حقهأو األخذ   ،كالوجهني فيما إذا عفا مسااااااااااااتحق الرد  لعيب
 (2)هل يسقط حقه  وقلنا   يابت

وأجرامها فيما إذا عفا عن القصااال ابتداًء  ،وصااحح الب وي أن القصااال   يسااقط
.  ( 3)لكن إذا أسااااااقطناه يف هذه يصاااااا  كالعفو املطلق، جلانقبله اومل ي  ،على مال غ  الدية

  ،نساااااااااااااها من جأو    ،ة جنس الديإما من غ  ،اجلان ىرضااااااااااااابوهل له املصااااااااااااااحلة على مال 
 .(4)أصحهما: نعم فيه وجهان:أو أكار   ،أو أقل منها ،كعددها

 وأوىل ،ففي صااااااحته وجهان مرتبان على الوجهني  ،ولو جر  هذا الصاااااالح مع أجنى
 .(5)يفقال الرافعي: يفواألقو  فيه اجلواز أيهاً  ،ع ملن

 حياو يابات  ،لرتتيابواألجنى على ا  ،ري الوجهاان أيهااااااااااااااااً يف مصااااااااااااااااحلاة اجلاانبو 
لكن القاضااااي صااااحح هنا ،  فني على املذهبكما تقدم يف قطع الطرَ   ،ون الديةالقصااااال د

وجعل هذا أوىل  ،قذفحلة على حد الصااااااااااااااورتبهما اممام على الوجهني يف جواز امل  ،املنع
 .(6) لصحة

  وقااد قطع اجملين   ،كمااا لو كااان رجمل واجلااان امرأة  ،فااإن كاااناات ديااة اجملين عليااه أكار

 
املطل (  1) ) هناية  للجويين:  العزيز  ١38/ ١6ب   ،)( للنووي: ٢٩١/ ١٠للرافعي:  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢4٠ .) 
 (. ٩/4١٢ووي: )البني للن(، روضة الط١٠/٢٩3العزيز للرافعي: )(  2)
 (. ٧5/ ٧تهذيب: )ال  (3)
-٩/٢4٠(، روضة الطالبني للنووي: ) ٢٩١/ ١٠(، العزيز للرافعي: )٧/٧5التهذيب للبغوي: )  (4)

٢4١ .) 
 (. ٩/٢4٠(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢٩١افعي: )زيز للر الع  (5)
(، ١٠/٢٩١افعي: ) لعزيز للر (، ا6/3١٧(، الوسيط للغزايل: ) ١6/١38ويين: ) هناية املطلب للج (  6)

 (. ١6/4٢١(، كفاية النبيه البن الرفعة: )٩/٢4٠)   الطالبني للنووي:   روضة
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فاإن ن ران إىل   ،احلاة على ماالفاأراد الويل املصااااااااااااااا ،ديتهاا  منهاا ماا يعاادل  (1)(أو الويل)علياه  
وإن ن ران   ،ةنصااااااف الدي  (2) أخذ منها ،مقابلة مالية ما وقع القصااااااال بدله وهو املذهب

ولو كانت قد   ،فاحلكم كما لو كان القاطع أيهاااااً رجملً   ،إىل مقابلة العهااااو  لعهااااو صااااورة
ين عليه القطع إىل نفس اجمل  مث سااااار   ،منهافقطع ذلك  ابل ديتني أو أكارقطعت منه ما يق

ولو كانت قطعت ، كالرجل على املذهب  ،مل جيز العفو عنها على مال ب   رضاااااااااها  ،دوهنا
 .(3)فهي كالرجل ،فُقطعت يدها ،دا واحدةمنه ي

عفو على وأراد وليهاا ال  ،فقطعات ياده ومااتات  ،واملقطوع امرأة  ،ولو كاان القااطع رجملً 
  ،بدون رضاه   ما وقع القصال بدله  إن ن ران إىل مالية  ،على املذهب ذلك   كن لهمل ي  ،مال

ام فيما إذا ذه األحكوبري ه  ،جاز له العفو على نصاف ديتها ،وإن ن ران إىل صاورة العفو
وحياو قلناا   جيوز   ،واآلخر جموساااااااااااااايااً   ،أو أحادمهاا كتاابيااً  ،كاان اجلاان واجملين علياه كتاابيني

وهذا كله تفريع   ،دمانففي سااقوطه الوجهان املتق ،ل عليهعن القصااا لعفو على مال فعفاا
ان ماله وقطع من اجل ،مث ساااااااااااار  إىل النفس  ،على املذهب أنه إذا قطع منه ما يقابل الدية

وفيه وجه تقدم: أن ملسااااااااتحق قصااااااااال النفس   ،أن الواجب القصااااااااال خاصااااااااة  ،لم اتف
 .(4)الرجوع إىل املال

  

 
 يف )ز(: أو وليه. (  1)
 /ب(. ١٩3هناية اللوحة ) (  2)
 (. ٧/٧5(، التهذيب للبغوي: )١6/١38ة املطلب للجويين: )هناي  (3)
الكب(  4) )احلاوي  للماوردي:  للروياين٢8٧/ ١٢ري  املذهب  )(، حبر  البيان٢63/ ١٢:  للعمراين:   (، 
 (. 4٢٧/ ١6(، كفاية النبيه البن الرفعة: ) ٩/٢4٧طالبني للنووي: )(، روضة ال44٢/ ١١)
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هما:  نيواث ،فوجهان: أحدمها: يساااااااااقطان ،ال ماللى أن  يقول عفوت عة: أن  الثاني
 .(1)ورجحه الصيد ن ،يسقط القصال دون الدية

فوجهاان: أحادمهاا: أناه    ،و  قود ،وال يتعرض للديلة  ،الثلالثلة: أن يقول عفوت عنل"
ما  فأيه  ،وأظهرمها: أنه جممل  ،أو أطلق  ،أو نو  الدية  ،ساااااواء نواه  ،ينصااااارف إىل القصاااااال

  ،صااااااااااااااال : ينصاااااااااااااارف إىل القفوجهاان: أحادمهاا  ،فاإن مل يكن لاه نياة  ،علياه اه منهماا محالنو 
أد  كماا لو كاان علياه دينني و   ،اآلن إىل ماا يشااااااااااااااااء منهماا (2)(ينصاااااااااااااارف)وأقرهبماا: أناه  

  ،وأحلق السااااااااارخساااااااااي به: ما لو قال عفوت عن أحدمها  ،وأطلق يف أحد الوجهني  ،أحدمها
فإن كان املصااااااا  عليه من   ،الديةل قبل أن يعفو عن ولو عفا أو صااااااا  عن القود على ما

وإن كان من  ،أو أكار ،أو أقل  ،ساااااااواء كانت قيمته قدر قيمة الدية  ،لدية جازغ  جنس ا
 .(3)جنسه فسيأيت

 فاملشااااااهور: أن القصااااااال يسااااااقط على هذا القول  ،أن يقول اخ ت الدية  بعة:الرا
قى حقه كما  يبو  ،يسااااااااقطل: أنه   وعن القفا  ،كقوله عفوت عن القصااااااااال  ،وتبقى الدية

 .(4)كان
وعلى املشاااااااااااهور: هل له   ،فعلى قول القفال احلكم  ق  حباله  ،ولو قال اخرتت القود

 .(5)وصححه الب وي:   ،ا: وهو املنصولالرجوع إىل الدية  فيه وجهان: أحدمه

 
للجويين:  (  1) املطلب  )(١38/ ١6) هناية  للغزايل:  الوسيط  للرافعي:  3١8-3١٧/ 6،  العزيز   ،)
 (. ٩/٢3٩ووي: )(، روضة الطالبني للن٢٩١/ ١٠)
 يف )ز(: يصرف. (  2)
(، 6/3١8(، الوسيط للغزايل: ) ١6/١38طلب للجويين: )، هناية امل(١٩٧/ 3: ) للشريازي  املهذب   (3)

( للرافعي:  )٢٩٢/ ١٠العزيز  للنووي:  الطالبني  روضة  الرفعة: ، كفاية  (٩/٢4٠(،  البن  النبيه 
(١5 /4٢3 .) 
 (، ١٠/٢٩٢(، العزيز للرافعي: ) 6/3١8لغزايل: ) (، الوسيط ل١6/١38هناية املطلب للجويين: )   (4)

 (. ٩/٢4٠ووي: ) البني للنروضة الط
للشاف  (5) )األم  للجويين: )١4/ 6عي:  املطلب  هناية  للغزايل: ) ١38/ ١6(،  الوسيط   ،)6 /3١8 ،)

 (. ٧5/ ٧التهذيب للبغوي: )   (، ٢٩5/ ١٠العزيز للرافعي: ) 
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 عن هنا بد ً   (1) قال ابن الصااااااااااباغ: وتكون الدية  ،وجزم به املاوردي ،واثنيهما: نعم
 .(2)ةلواجب  ا ،لقصالا

هل انع   ،أن التصااااااريح  سااااااقاط الدية  ذلك على  (3)(يفرّع)وينب ي أن يفقال اممام: 
وعلى األول فهال يفياد  ،لقولاه اخرتت الادياة  أو يل و  فعلى هاذا   معىن  ،الرجوع إىل املاال

 .(4)يفالقصال ما يفيده قوله اخرتت الدية  فيه اخلملفقوله اخرتت 
 .(5)هذا طريق اجلمهور ،ابن الصباغما قاله إىل خملف  وفيه إشارة
مث   ،طيب عكس احلكم يف الصاورتني فقال: إذا قال اخرتت القصاالأبو ال  والقاضاي

وإن قاااال اخرتت الااادياااة مث أراد   ،انتقااال من األعلى إىل األدىناختاااار الااادياااة يبتااات؛ ألناااه  
إذا نكل املدعي عن قال: وأصاااااااااالهما اخلملف فيما    ،القصااااااااااال فهل له ذلك  فيه وجهان

 .(6) هل له أن حيلف اني الرد ،لوطلب اني املدعى عليه فنك ،حلفه مع شاهده
تار أحدمها مل اكن له ملية أوجه: أصاحها: أنه إذا اخوينت م من ذلك يف الصاورتني ي

كاان لاه    ،واثلاهاا: أناه إن اختاار القصااااااااااااااال  ،واثنيهاا: أن لاه الرجوع إلياه ،إىل اآلخر الرجوع
 .(7)مل يكن له الرجوع إليه ،يةتار الدوإن اخ ،إىل الدية الرجوع

  

 
 /ب(. ١٩6هناية اللوحة )   (1)
(، ١٠/٩١٢عي: )زيز للراف(، الع6/3١٧الوسيط للغزايل: )   (،٩٧/ ١٢ردي: ) احلاوي الكبري للماو   (2)

 (. ٩/٢4٠لطالبني للنووي: ) روضة ا
 يف )ز(: نفرع. (  3)
 (. ١38-١3٩/ ١6هناية املطلب: )(  4)
 (. ٠43/ ١5: ) كفاية النبيه البن الرفعة(  5)
 (.4١6-4١٧التعليقة الكربى، حتقيق مرضي الدوسري: ) (  6)
 (. ٩/٢4٠للنووي: ) الطالبني  (، روضة  ٢٩4/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ٢١٧زي: )التنبيه للشريا(  7)
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عفو عن فمسااتحقه إما أن ي ،القول بأن الواجب القصلا  بعينه   تفريع علىلا
 :أو عنهما ،أو على الدية ،طلقاً أو م ،القصال على الدية

اجلان على املذهب     ب وإن مل يرضَ تف  :األوىل: أن يعفو عن القصا  على الدية
  ،ل بخر  قصااأو يف  ،أو قتله عدواانً  ،ل مبوت من هو عليهوكذا لو تعذر القصاا ،كما مر

ان: ي هر أو املقتول  فياه وجها  ،لكن الواجاب يف هاذه احلاالاة دياة القااتال  ،أو رمجااً يف الزان
 ،أو إسااااااااااااااملم وكفر  ،أنوياااة  (1)(و)إذا اختلفااات دياااة القااااتااال واملقتول باااذكورة    أيرمهاااا فيماااا

هل بب  ،أتلف مالياً فانقطعف فيما إذا وهو كاخلمل ،ملقتولوأشااااااااهرمها: أن الواجب دية ا
 ،ا أعوزتااه الباادنااة والبقرة وال نم يف كفااارة اجلماااع يف احلجأو قيمااة املتلف  وفيمااا إذ  ،متااهقي

 .(3) أو ال نم ،البدنة (2)(مقوَّ تُ )هل 
وإن كااان من غ    ،فااإن كااان من جنس الااديااة فساااااااااااااايااأيت  ،ولو عفااا على مااال بخر

مل  إنو   ،ويبت املال  ،فإن قبل اجلان سااقط القصااال  ،غ  جنسااها   علىأو صااا  ،جنسااها
فإن قلنا  ،ويف ساااااااااااقوط القصاااااااااااال وجهان: أظهرمها: أنه   يساااااااااااقط  ،مل يابت املال ،يقبل
 .(4)فهل تابت الدية  قال الب وي: هو كما لو عفا مطلقاً  ،قطيس 

 ،و  نفي  ، يبات و  يتعرض للدية   ،احلالة الثانية: أن يعفو عن القصللللللللا  مطلقاً 
والااان: القطع   ،ماا: أن الادياة   بابيقاان: أحادمهاا: فياه قو ن أو وجهاان: أصااااااااااااااحهطر ف
  ،وكأنه عفا عليها   ،بتكج واملاوردي: تا  قال القاضايان ابن ،فلو اختارها بعد العفو  ،(5) به

 
 يف )ز(: أو.   (1)
 يف )ز(: يقوم. (  2)
(3  )( للماوردي:  الكبري  للروياين:  ١35/ ١٢احلاوي  املذهب  حبر  للرا١٢/١٢3) (،  العزيز  فعي: (، 
 (. 4٢4/ ١5(، كفاية النبيه البن الرفعة: ) ٢٩١/ ١٠)
للماو   (4) الكبري  الوسي3١٢/ ١٢(، حبر املذهب للروياين: ) ١35/ ١٢ردي: )احلاوي  : ط للغزايل(، 
 (. ١٠/٢٩١(، العزيز للرافعي: ) ٧5/ ٧التهذيب للبغوي: )(،  6/3١8)
 /أ(. ١٩٧هناية اللوحة )   (5)
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 .(1)أو   وجيوز مرتاخياً  فيه وجهان ،ويف اشرتاط كون هذا ا ختيار عقب العفو
لقود على ولاااه بعاااده العفو عن ا  ،فهو ل و  ،الللديللة  على  عفوتلثللة: أن يقول  ثللاال

 .(2)الدية
 .(3)فيأيت اخلملف يف وجوب الدية ،الرابعة: أن يعفو مطلقاً 

 ،ويف ساقوط الدية قو ن  ،فيساقط القصاال  ،يعفو عن القود والديةة: أن  اخلامسل ]
اخلملف  يه فف  ،ارها من بعداخت  ولو  ،اختارها يف احلال وجبت  (4)(فلو)  ،فإن قلنا   تسقط

 .(6)سقط القود دون الدية ،فا عن حقهعقال املاوردي: ولو . (5)املتقدم
 لتأخ  اخلملف حقه قوط سااااااا ففي  (8)(وإن أخره) ،ع ل اختيارها وجب  (7)(فلو)
مث  ، القاضااااي: يفهذه معهاااالةيفولو عفا عن القصااااال على نصااااف الدية: قال    .(9)[املتقدم

ومل   ،فلو قااال: عفوت عنااك   ،ف الااديااةلو عفااا عن القود ونصااااااااااااااقااال هو وغ ه: هو كمااا  
ففي إجيااااب الااادياااة    ،ويكون كاااالعفو املطلق  ،سااااااااااااااقط القصااااااااااااااااال  ،ود و  دياااةيتعرض لق

 
(، العزيز للرافعي: ٧/٧5(، التهذيب للبغوي: ) 3١8/ 6زايل: ) (، الوسيط للغ١4/ 6األم للشافعي )   (1)
 (. ٩/٢4١الطالبني للنووي: ) (، روضة  ٢٩4-٢٩3/ ١٠)
 (. ٩/٢4١لنووي: )الطالبني ل  (، روضة ١٠/٩4٢عي: )العزيز للراف(  2)
 املصادر السابقة.   (3)
 يف )ز(: وإن.   (4)
(، روضة الطالبني للنووي: 4٢٩/ ١١(، البيان للعمراين: )٢٠٢/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )(  5)
(٩/٢4١ .) 
 (.٢٠٢/ ١٢احلاوي الكبري: ) (  6)
 )ز(: فإن.   يف (  7)
 يف )ز(: وإن أجره. (  8)
 يف )ط(.مكرر    تنيعقوفمل  اما بني(  9)
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 .(2)(1)القو ن

 فرعان
  ،العبارة عليه: فإن كان مساااااااالوب    (3)األول: مسللللللتحق القصللللللا  إذا كان حمجوراً 

يكون احل ر عليه   وإن مل يكن: فإما أن ،و  عفو  ،مل يكن له اساااااتيفاءٌ   ،واجملنون ،كالصاااااى
وليس   ،و حلق نفسااااااااه _وهو املبذر_ فأما املفلس فله أن يقتصغ ه _وهو املفلس_ أ حلق

  ،يس ل رماء القتيل منع الويل منه ليسااااااااااتوفوا ديوهنم يف ذمته ا لكم  ،اللل رماء منعه ليأخذ امل
 .(4)أو الدية ،سواء قلنا موجب العمد احملض القصال عيناً 

 ،مرينوأما الدية: فإن قلنا موجب العمد أحد األ  ،عفا عن القصاااااااااااااال ساااااااااااااقطو  ول
 و  ،لهصاااااااااااارف إىل غرما  ،فإن تعني املال  لعفو عن القصااااااااااااال ،فليس له العفو عن املال

فاإن عفاا على ماال   ،عينااً   (5)(القود)وإن قلناا موجباه   ،أو العفو ،تع يال القصااااااااااااااال كلفاهن
مل  ،وإن قلناا   ،يبتات  ،هااااااااااااااي الادياةناا العفو املطلق يقتوإن عفاا مطلقااً: فاإن قل  ،يبات املاال

 .(6)ابتين على العفو املطلق ،ال عفوت عن القود على أن   مالن قوإ ،تابت
ن   نوجبهااا يف هااذا العفو  فااأوىل أ  ،قوله تفريعاااً على هااذا اليااة فياافااإن مل نوجااب الااد

 
 (. ٩/٢4١(، روضة الطالبني للنووي: )٢٩3-١٠/٢٩4)عزيز للرافعي:  ال(  1)
 هما املنع. حي: أصقال النووي: مل جتب الدية على املذهب، وقال الرافع(  2)

  (. ٩/٢4١(، روضة الطالبني للنووي: )٢٩3-٢٩4/ ١٠العزيز للرافعي: ) 
 احد مطرد، وهو املنع واإلحاطة على الشيء. والراء أصل و   ة: احلاء واجليملغ احِلْجر(  3)

 غريه. ويف االصطالح: هو املنع من التصرف يف املال إما حلق نفسه أو 
( فارس:  البن  اللغة  ) ٢/١38مقاييس  للماوردي:  الكبري  احلاوي  ال 6/33٩(،  للرافعي: (،  عزيز 

(٢٧/ ١٠5 .) 
ل  (4) املطلب  ) لجويينهناية  للرا٠١4/ ١6:  العزيز   ،)( للنووي: (٢٩4/ ١٠فعي:  الطالبني  روضة   ،
(٩/٢4١ .) 
 يف )ز(: القول.   (5)
للجويين  (6) املطلب  ) هناية   :١6 /١4٠( للرافعي:  العزيز  للنووي: ٢٩4/ ١٠(،  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢4٢- ١4٢ .) 
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 ،ليوجزم باااه احملاااام  ،جيااابفهناااا وجهاااان: أحااادمهاااا:    ،وإن أوجبنااااهاااا مثَّ   ،املقياااد ببقي املاااال
قال اممام: ويعرب عنهما:  ن العفو مع نفي  ،بوأصحهما:   جي  ،(1)وسليم  ،والبندني ي

 .(2)ودفع لوجوبه ،عمن أو ،املال إسقاط له بعد وجود سببه
  ،أو للقتيل وصاااااااااااي   ،ويف الرتكة ديون  ،مع نفي املال  (3) الورية عن القصاااااااااالوعفو 
لنسااااااابة إىل احتساااااااابه  يض مرض املوت  وكذا عفو املر   ،خلملففي يء فيه ا ،كعفو املفلس

مل يساااقط  ،وقلنا الواجب أحد األمرين  ،ولو عفا عن القصاااال على أن   مال ،ومن الال 
 .(4)قطعاً املال 

ويف صاحة  ،فيصاح منه اساتيفاء القصاال وإساقاطه قطعاً   (5)ه لسافهوأما احمل ور علي
 تصرفه فيما يرجع إىل الدية طريقان:

 .(6)ن: القطع  نه   يصح كما يف الصىلااوا ،: أنه كاملفلسهماأصح

 
ري، واملعاين، مث ، والتفسةمره بالنحو، واللغغل يف أول ع ( هو: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، اشت١)

مث التعلي  باحلديث،  عنه  وله  اإلسفراييين  حامد  أىب  الشيخ  على  بالفقه  واشتغل  بغداد،  إىل  قة رحل 
 . ه، رمحه هللا54٧املشهورة، وعليه تفقه الشيخ أبو الفتح نصر املقدسي، تويف سنة  

 (.838/ 4: ) يشافعية البن السبك(، طبقات ال٢3١/  ١هتذيب األمساء واللغات للنووي: )
للجويين  (2) املطلب  ) هناية   :١6 /١4٠( للرافعي:  العزيز  للنووي: ٢٩4/ ١٠(،  الطالبني  روضة   ،)
(، املطلب العايل البن الرفعة، حتقيق سلطان 44٠/ ١5اية النبيه البن الرفعة: )(، كف ٢4٢- ٩/٢4١)
 (. 3٢5لسناين: ) ا
 /ب(. ١٩٧هناية اللوحة )   (3)
روضة الطالبني للنووي: (،  ٢٩4-٢٩5/ ١٠عزيز للرافعي: ) ال  (، ١6/١4٠هناية املطلب للجويين: )   (4)
(٩/٢4٢ .) 
 لغًة: السني والفاء واهلاء أصل واحد، يدل على خفة وسخافة.   ( السفيه5)

 مصارفه. ه يف غري موضعه ويبذر يف  : هو الذي يصرف مالويف االصطالح
(، التعريفات الفقهية للربكيت: 6/34٩(، احلاوي الكبري للماوردي: ) ٧٩/ 3س: ) ر مقاييس اللغة البن فا

(١١3 .) 
(6 ( للجويين:  املطلب  هناية   )١6 /١4٠( للرافعي:  العزيز  للنووي: ٢٩5/ ١٠(،  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢4٢ .) 



 224  جلواهر البحريةا  

على أكار من  ،أو الطَرف  ،الثاين: لو صلللللاا عن القصلللللا  املسلللللتحق يف النفس
كما لو صاا  الويل يف قصاال الرَجل املسالم على مالتني من   ،رعاً من جنساهفيه شاالواجب 

ين على  بتا  ،مبالعلى ماالاة من ايف قصاااااااااااااااال ياده   ،أو اجملين علياه ،امبال، أو صاااااااااااااااا  هو
وإن قلنا: الواجب القصاااااااال  ،مل يصاااااااح الصااااااالح ،ألمرينفإن قلنا: الواجب أحد ا ،القولني

وعلى هذا: فهل  ،وهو األظهر عند القاضاااااااااااي  يهااااااااااااً،ان: أحدمها:   يصاااااااااااح أبعينه فوجه
وأصاحهما: أنه يصاح .  فيه وجهان  ،ويتعني الواجب الشارعي فيه، أو    ،يقساط القصاال

ن فإ  ،عني على القول  ن العفو املطلق يقتهي املاللقاضي مفر وجعلهما ا  ،(1)دل اخللعكب
 .(2)قطعاً  قلنا:   يقتهيه؛ صح

وامتنع مساااتحقه عن العفو عنه   ،وقد أطلق اممام القول  نه إذا لزم السااافيه قصاااال
 ،أو تعااذرت مراجعتااه  ، الويلفااإن أى  ،هإعطاااء ذلااك لاا نااه جيوز    ،إ   كار من قاادر الااديااة

أو   ،املصااااااحلةولو غ  السااااافيه عن  يفقال:   ،وإن احتاج إىل بذل دايت   ،بهاساااااتقل السااااافيه 
وإن احتااج إىل باذل   ،كماا أناه يتادار  رمقاه  ،أن للويل ذلاك   عنادان: وجاهالفا  ،سااااااااااااااكات عنهاا

 .(3)انتهى يفه، وهو بعيددموقد الطر للفقيه الن ر يف أنه ليس للويل يف  ،خلع ماله
  اناات امباال املااذكورة  لصاااااااااااااافااات املعتربة يف وال اااهر: أن اخلملف املتقاادم فيمااا إذا كاا

فتكون كما لو صاااااااا  على غ   ب  هاكانت   (5)(أما لو) ،وهو ظاهر كملمهم  ،(4)(الذمة)
 أو يف الذمة. ،اجلنس، سواء كانت معينة

 
ل به أو عليه، و مزايلة الشيء الذي كان يشتم مطرد، وه  اخلاء والالم والعني أصل واحدلغًة:    ( اخلُْلع١)

 تقول: خلعت الثوب أخلعه خلعاً. 
 جها مبال على أن يفارقها. زو ة نفسها من  ويف االصطالح: هو أن تفتدي املرأ

، ( ٢٠/5١٩(، تاج العروس للزبيدي: ) ٢٠٩/ ٢)بن فارس:  (، مقاييس اللغة ال١١4/ ١هتذيب اللغة: ) 
 (. 5/١55التهذيب للبغوي: ) 

 (. ٩/٢4٢روضة الطالبني للنووي: )  (، ٢٩5-١٠/٢٩6لعزيز للرافعي: )ا  (2)
 (. ٢٧/ ١8هناية املطلب: )(  3)
 ة. يف )ز(: الدي(  4)
 يف )ز(: أما إذا.(  5)
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 ،أو يوب  ،(1)[كعبد   ،ن القصاااااااااااااال على مال من غ  جنس الديةعولو صاااااااااااااا   
فإن تلفت  ،د الويل ذلك فعلى اجلان التزامهوإن مل تكن الدية معلومة  ما، ولو أرا  ،حصاااااااااااا

وهل  ،فمل رجوع إىل القصااااااااال ،مسااااااااتَحّقةأو خرجت    ،أو ردها بعيب  ،العني قبل القبض
يرجع بقيمة العني، أو  رش اجلناية  يبتين على أن بدل الصااااااااااالح عن دم العمد مهااااااااااامون 

 .(2)مان يدأو ض ،عقد ضمان
  (4)   يقتهااااااااااااااي أن الفرق بني أن  ه، وهوأطلقو   خملف تقادم يف البيع، كاذا (3)ه[وفيا 

ابتين على أن   ،ال: إن كاااان أكاراملتويل قاااأو أكار لكن    ،يكون املاااال قااادر قيماااة الااادياااة
: وإن قلناا ،والااان: الادياة ،الواجاب مااذا  فاإن قلناا: القود عيناا فوجهاان: أحادمهاا: ماا التزماه

 .(5)فالواجب الديةأحد األمرين الواجب 
  

 
 د. ي(: كعبطيف )(  1)
 (.٩/٢5٠وي: ) (، روضة الطالبني للنو 3٠8/ ١٠للرافعي: ) عزيز  (، ال ١٢٩/ ٧التهذيب للبغوي: )(  2)
 . (: ويفطيف )(  3)
 /أ(. ١٩8ية اللوحة ) هنا(  4)
 (. 422-423حتقيق فيصل العصيمي: )  ، ام نة( تتمة  5)
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 دالعفو الصحير والفاس الطر  الثاين: يف حكم

 :يف بعهها ، وفيه بو ز(1)وقد عد يف الوسيط أحوال العفو سبعة
، فإذا قال الساااايد لعبده العاقل البالا العاقل األوىل: الرضلللى باجلناية وإباحتهااحلالة 

 .(2)وردي: ألنه إبراٌء من القودقود و  دية )قال املااملميز لألمر اقتلين، فقتله فمل 
ه اقطع يدي اليمىن، أو طرفا من أطرايف، فقطع فمل قصاااااااااااال و  احلر ل    وإذا قال:

النفس أو قال:   (5)(إىل). فإن ساااار  (4)إىل عهااااو بخر أو لطيفة إن ساااار وكذا   ،(3)دية(
  ويف الادياة  ،  جياب  اقتلين، فقتلاه، ففي وجوب القصاااااااااااااااال خملف تقادم، واملاذهاب: أناه

فاإن قلناا:     ،أو تلقياا عن القتيال وقاد تقادماا، يابتاان على أهناا يبتات للوارث ابتاداء   نقو 
 .(6): بب، وجبت قطعاً اقلن وإن ،لوجهنيبب، وجبت الكفارة يف أصح ا

، فااإذا قطع طرفااا من غ ه كيااد  احلللالللة الثللانيللة: العفو بعللد القطع وقبللل السلللللللللللرايللة
فمل اجلراحة  جلناية قوداً وأرشااااااااااً، فإن اندملت  عن موجب ا اجملين عليهأصااااااااابع فعفا    (7)(أو)

 اندمل فمل وإن ساااااااااارت إىل ما دون النفس كما لو آتكل  قي اليد، مث ،قصااااااااااال و  أرش
 .(8)بناًء على املذهب يف أنه   قصال يف األجسام صالق

 
 (. 3٢٠/ 6الوسيط: ) (  1)

(، ١٠/٢٩6(، العزيز للرافعي: ) 6/3٢٠(، الوسيط للغزايل: ) ٩٧/ ١٢ري للماوردي: ) احلاوي الكب(2)
 (. ٩/٢4٢لطالبني للنووي: ) وضة ار 
 لقوسني ساقط يف )ز(.ما بني ا  (3)
 (. ٢4٢/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٢٩6)(، العزيز للرافعي: 3٢٠/ 6: )ط للغزايليالوس  (4)
 ساقط يف )ز(. (  5)
- ٩/٢4٢(، روضة الطالبني للنووي: ) ١٠/٢٩6(، العزيز للرافعي: ) 3٢٠/ 6: )الوسيط للغزايل  (6)

٢43 .) 
 يف )ز(: و. (  7)
(، 6/3٢٠يط للغزايل: )(، الوس١6/3٩٢هناية املطلب للجويين: )  (، ٢١٩التنبيه للشريازي: )  (8)

 (. ٩/٢43(، روضة الطالبني للنووي: ) ٢٩٧/ ١٠للرافعي: ) العزيز  
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 .(1)ويف ضمان ما سرت إليه  لدية وجهان، أصحهما: وهو املنصول أنه يهمنه
ع إىل ماا دون وماا حيادث منهاا فساااااااااااااار  القط ت عن هاذه اجلنااياةوأماا لو قاال: عفو 

قوله: عفوت  إذا اقتصر علىفإن مل نوجب ضمان السراية فيما   ،النفس، فيصح العفو عنها
وإن أوجبنااه مَث، فهناا وجهاان مبنياان على القولني يف امبراء عماا مل   ،عن موجبهاا، فهناا أوىل

 .(2)وجوبه لكن جر  سبب ،جيب
، فاالنص أناه عفو عن  (3): عفوت عن هاذه اجلنااياة ومل يزدل القصاااااااااااااااالولو قاال قبا

 .(4)الديةالقود دون 
أمااا على قولنااا:   ،دموجااب العمااد القو   ريع على أنتف  هااذايفقااال احملاااملي والرواين:  

 .(5)يفموجبه أحد األمرين ففي بقاء الدية احتما ن
إ   ختيار اجملين   الديةبب   (6)[ و  جبه القود إن قلنا: مو يفوقال القاضي املاوردي:  

 .(7)يفأحدمها كان عفوا عنها أيهاً وه عنها، وإن قلنا: الواجب عليه، مل يصح عف
وفيه وجه: أنه  ،فس كالطرفذهب أنه   قصااااااااال يف الننفس فاملإىل ال وإن ساااااااارت 

 .(8)جيب
، ، وقوداً ناية أرشااااً و  أييت هذا الوجه فيما إذا قال: عفوت عن هذه اجليفقال اممام: 

 
 (. ٢44/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )٢٩8/ ١٠العزيز للرافعي: )   (، 6/33شافعي: ) األم لل  (1)
: يل(، الوسيط للغزا١١/43٩راين: )(، البيان للعم 84٩(، خمتصر املزين: )6/١6: ) األم للشافعي  (2)
 (. ٢43/ ٩، روضة الطالبني للنووي: )(٢٩٩/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ٠3٢/6)
و خاص بالعفو عن القصاص دون الدية ألنه أعظم ال الشافعي: وه( ويسمى: "العفو املطلق"، ق3)

 (. 6/١4األمرين. األم: ) 
)   األم  (4) ) 6/١4للشافعي:  للرافعي:  العزيز  للنووي: 3٠٠/١٠/٢٩٩(،  الطالبني  روضة   ،)
 (. 446/ 8(، النجم الوهاج للدمريي: )444/ 5١كفاية النبيه البن الرفعة: ) (،  ٩/٢43)
 (. ١5/444النبيه البن الرفعة: )(، كفاية  ٠١/٢٩8العزيز للرافعي: )  (5)
 يف )ط(: فال. (  6)
 .(201  12( احلاوي الكب : ) 7)
 (. ٢43/ ٩)للنووي:   (، روضة الطالبني١٠/٢٩٧فعي: )(، العزيز للرا3٢٠/ 6الوسيط للغزايل: )  (8)
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 .(2)(1) يفما حيدث منهاوع
 .(5)فيها (4)(يف حكايته) (3)وانفرد ابن يونس

 .  نصف الديةعن القصال مل يكن له إ لوجه: لو عفاهذا اوعلى  
وأما أرش العهو املقطوع، ودية النفس على املذهب يف عدم وجوب القصال فيها،  

 .(6)وصيةعلى الوصية للقاتل، وفيها قو ن مرا يف النه جيب فعفا عنه فيخرج أو على أ
إذا أوصاااااااااى له بشااااااااايء ملن جرحه، أو ما   (7)واخلملف: يف أن حملهما ما إذا أوصاااااااااى

فإن قلنا:     ،جرحه فأوصاى له بشايء فإن الوصاية تصاح قو ً واحداً   (8)(إذا)ما  فقتله دون
قلنا: تصاااح له، أو قلنا:   إنو   ،ألوىل مل تساااقط الديةتصاااح الوصاااية له، والكملم يف الصاااورة ا

، صاى له بشايء صاحت قطعاً و وصاى له بشايء فقتله، وأنه لو جرحه وأإذا أحمل اخلملف ما  
وإن خرج من الالو أو ما الرج   ،قابل العهاااااو املقطوع الذي عفا عنهساااااقط من الدية ما ي

 .(9)منه من الالو وتبقي الباقي
 

 /ب(. ٩8١هناية اللوحة ) (  1)
 (.٢٩3/ ١6هناية املطلب: )(  2)
منعة اإلربلي املوصلي، الشيخ شرف الدين ابن الشيخ ( هو: أمحد بن موسى بن يونس بن حممد بن  3)

ر كتاب اإلحياء للغزايل والده وبرع يف املذهب، شرح التنبيه واختصلى كمال الدين بن يونس، تفقه ع
 ه، رمحه هللا. 6٢٢يف سنة ي اإلحياء دروساً من حفظه، تو وكان يلق  مرتني

 (. ٧٢/ ٢بن قاضي شهبة ) (، طبقات الشافعية ال36/ 8طبقات الشافعية البن السبكي )
 يف )ز(: حبكايته.(  4)
 (. ١5/445لرفعة: )(. وانظر: كفاية النبيه البن ا٢٧8اعدي: ) الصغنية الفقيه، حتقيق أ.د فهد    (5)
(، ٩/٢43(، روضة الطالبني للنووي: ) ١٠/٢٩٩(، العزيز للرافعي: )3٢٠/ 6)لغزايل:  لالوسيط    (6)

 أ(. 6/55لخمطوط اجلواهر البحرية، نسخة املتحف: )
 يك هو املوصى له.د املوت واململك هو املوصي وملن له التملبع : متليك مضاف إىل( الوصية٧)

 (. ٢3٧للربكيت: )   (، التعريفات الفقهية6/١86: )  للنوويني روضة الطالب
 يف )ز(: لو. (  8)
(9)   ( للجويين:  املطلب  )  الوسيط  (، ٢86/ ١١هناية  الرفعة: 3٢٠/ 6للغزايل:  البن  النبيه  (، كفاية 

= 
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ذا سار  القطع إىل عهاو بخر، أنه   تقدم فيما إوالوجه امل  قال األلمة:يفقال اممام: 
 .(1)يفلدية،   أييت هنا، و  ختلو املسألة عن احتمال يهمنه 

 .(2)ه أييت هنازايل: أنوذكر ال 
، والرج من  (3)وكذا احلكم فيما إذا أوصاااااااااااااى له  رش هذه اجلناية وما حيدث )منها(

العهاااااااو املقطوع من قاتل يف ساااااااقوط ما يقابل يف حمل اخلملف يف الوصاااااااية لل   (4)(الطريقة)
ا  منه   (5)(الباقي)والاان: مابت لقولني فيه وأما  ،قاطع بساااااااااااااقوطهالدية، طريقان: أحدمها:  

 .(6)وجه الذي ذكره ال زايل ب قطعاً إ  على الفي
ما إذا أوصاى وبنامها بعهاهم على أصال بخر مع جعلهما اخلملف يف الوصاية للقاتل 

زلة الوصاااااااااية  وفيه قو ن، أصاااااااااحهما:   وإن ن هذا العفو هل ينزل منملن قد جرحه وهو أ
 إسقاط،  والعفو وامبراء  ألن الوصية عطية  ؛عترب خروجه من الالو بل حكمه حكم امبراءا

لعهااااااااو املقطوع املعفو عنه على قول صااااااااحة فإن قلنا: أنه وصااااااااية الرج صااااااااحة العفو عن ا
 .(7)الوصية

اقي إ  إذا كان قد صاااااااارح خرج من الالو ويبقى البوعلى الاان: يصااااااااح قطعاً، إذا أ
ن ن قاال: عفوت عن هاذه اجلنااياة، وعماا حيادث منهاا، أو أبرأتاه ع لعفو عماا سااااااااااااااي اب  

ففي براءته عن الباقي القو ن يف صاحة العفو عما مل جيب،   ،تهضامان ما حيدث، أو أساقط
فحكمه حكم أرش    يصاااااااح مل ينزعه، وإن قلنا: يصاااااااح،فإن قلنا:    ،وجر  سااااااابب وجوبه

 
 (. 438/ 4ية للعز بن عبد السالم: )نها(، الغاية يف اختصار ال١5٠/ ١٢)
 (.3٢٠/ ١٧ية املطلب: )هنا  (1)
 (. ٢٠3/ 6يط: ) سالو (  2)
 ساقط يف )ز(. (  3)
 )ز(: الطريقني.   يف (  4)
 يف )ز(: الثاين. (  5)
(، الغاية يف اختصار النهاية للعز 6/3٢٠سيط للغزايل: ) الو   (،١١/٢86هناية املطلب للجويين: )   (6)

 (. ١٢/١5٠، كفاية النبيه البن الرفعة: )(438/ 4) بن عبد السالم:  
 (. 44٩/ ١5ن الرفعة:) (، كفاية النبيه الب١٠/٢٩٧: ) للرافعي  ز(، العزي٧/٧8التهذيب للبغوي:) (  7)
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الواجب فيما إذا قال:  ذه الطريقة يف، وحيصال على هفيأيت فيه اخلملفملعفو عنه،  الطرف ا
 ،يملية أقوال: أحدها: دية كاملة ت إىل النفسدث منها، وساااااااااااااار عنها وعما حي  (1) عفوت 

اها: أنه جيب ما زاد على أرش واثل ،واثنيها:   جيب شااااايء إذا خرج مجيع الدية من الالو
 .(2)عهو املقطوعال

زلنا العفو وامبراء منزلة الوصاية،  حممد ومن تبعه يف هذه الصاورة: إن نيخ أبو قال الشا
تل، وإن وع على القولني يف الوصاااااية للقاد أرش العهاااااو املقطدية بعمن ال  (3)خرج  الباقي[

 .(4)منزلة الوصية مل يصح امبراء عنه مل ننزله
قادرهاا كماا لو قطع يادياه  طوع دون الادياة، فلو كاان  هاذا كلاه إذا كاان أرش الطرف املق

  مل جيااب وجر   ع يااديااه ورجليااه   الرج على اخلملف يف امبراء عماااأو أكار، كمااا لو قط
تل، فإن صااححناها سااقطت ج على اخلملف يف صااحة الوصااية للقا، لكن الر ساابب وجوبه

 .(6()5)الدية كلها إن خرجت من الالو وإ  وجبت  بكما ا[
 ش ما حيدث أوصاايت له  رش هذه اجلناية، وأر   ألرش  ن قال:لل ان   ولو أوصااى

 .(7)جوبهب وسر  سبب و براء عما مل جيمنها، أو يتولد، أو تسر  إليه مل الرج على ام
يف مجيع الدية  قو ن: إن جعلنا حمل القولني   (8)لكن على الوصااااااااااية للقاتل  يكون[

 
 /أ(. ١٩٩هناية اللوحة ) (  1)
(2  ) ( للماوردي:  الكبري  ) ٢٠5-٢١/٢٠٧احلاوي  للجويين:  املطلب  هناية   ،)١٠/48١ ،)
 (. ٢٩8/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) 3٢٠-3٢١/ 6) غزايل:  (، الوسيط لل٢٩٧-٢٩6/ ١6)
 يف )ط(: الثاين.   (3)
 (. ٢44/ ٩البني للنووي: )(، روضة الط ٢٩5-١6/٢٩٧ويين: )ملطلب للج هناية ا(  4)
 يف )ط(: لكماهلا. (  5)
) البيان  (  6) ) 43٩-44٠/ ١١للعمراين:  للرافعي:  العزيز  للن٢٩٩/ ١٠(،  الطالبني  روضة  ووي: (، 
(٩/٢44 .) 
(، ٩/4٢4لبني للنووي: ) (، روضة الطا 3٠٠/ ١٠: ) للرافعي  العزيز(،  ١٢٧/ ٧التهذيب للبغوي: )(  7)

 (. ٢٧8اج للنووي: ) املنه
 : فيكون، واملثبت هو الصحيح. يف )ط((  8)
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حصااال اجلرح املفهاااي   إذا قلنا: حملهما إذا ماأ  ،يف الوصاااية ما إذا أوصاااى ملن جرحه بشااايء
 .(1)يصح قطعاً وت بعد الوصية فإىل امل

 فرعان
ليه األرش: فلو من عق وامضااااااااافة إىل لنساااااااابة إىل امطمل  األول: يف صلللللليغة العفو

: عفوت عن موجب هذه اجلناية قوداً وأرشااااً، صاااحَّ وانصااارف العفو (2)(فقال)أطلق العايف  
فإن كان عبداً انصاااااارف   ،اجلان يف العمدالعاقلة يف اخلطأ، و   (3)(وهم)إىل من لزمه األرش، 

 .(4)واملاوردي ألرش إىل سيده، قاله العراقيون،فو عن القصال إليه، وعن االع
وجهني: ومها يف   (5)(والعمد)هذا العفو يف مسااأليت اخلطأ   ضااي يف صااحةوحكى القا

طأ ويف مسااااااااااااألة اخل ،قبته خاصااااااااااااةالعبد يبتنيان على أن األرش يتعلق بذمته مع رقبته، أو بر 
بااب عليهااا    (6)(وأ)حلر، مث تتحملهاااا العااااقلاااة،  أن الااديااة بااب على اجلااان ا  ىيبنياااان عل 

فإن قلنا: الوجوب    ،ال املخطئ: عفوت عنك بين على هذا األصااااااااااااال ما إذا قينو   ،ابتداء
 .(7)يملقيه فهو ل و

 .(8)يفتك إ  أن يقول: عفوت عن أرش جنايتك وعن عاقل يف:  قال الشافعي

 
للماوردي:    (1) الكبري  )٢٠٧/ ١٢)احلاوي  للبغوي:  التهذيب  للغزايل: ١٢٧/ ٧(،  الوسيط   ،)
 (. ١8/483للمطيعي: ) (، تكملة اجملموع  6/3٢٠)
 يف )ز(: وقال. (  2)
  )ز(: وهو. يف (  3)
(، ١٠/3٠٠افعي: )(، العزيز للر 6/3٢١للغزايل: ) ، الوسيط  ( ٧٠/ ١٢للماوردي: )   احلاوي الكبري (  4)

 (. ٩/٢45لنووي: ) روضة الطالبني ل
 (: العبد. يف )ز(  5)
 يف )ز(: أم.   (6)
(، الوسيط للغزايل: ١6/3٠٠لب للجويين: ) (، هناية املط٢٠6/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )  (7)
(6/٢١3 ( للبغوي:  التهذيب   ،)٧/١٢8،)   ( للرافعي:  للنووي: (،  3٠٠/ ١٠العزيز  الطالبني  روضة 
(٩/٢45 .) 
 (. 96 6( األم للشافعي: ) 8)
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صح، وبه أجاب املاوردي،  وتتحمله العاقلة، فوجهان: أحدمها: أنه يه  وإن قلنا: تملقي
ية  ية، وسااااااااواء أجيزت الوصااااااااحكم امبراء، أو الوصاااااااا  (1) يف نا هذا العفوقالوا: سااااااااواء جعل 
 .(2)وأظهرمها: أنه   يصح، وجزم به الب وي ،للقاتل، أو ردت 

ملقيهاا ابتاداء ب يجااإن قلناا: الو يفلقااضااااااااااااااي: ولو قاال: عفوت عن العااقلاة، فقاد قاال ا
 فال اهر: وإن قلنا: أنه   يملقي اجلان  ،ما مل يباشاار الوجهانصااح فيما بوشاار  جلناية، وفي

 .(4)(3)يف(الوجهان)وشر  جلناية، وفيما مل يباشر هبا أنه   يصح فيما ب
أو )ملقيها  ، ساااواء قلنا: الوجوب يأنه يصاااح مطلقاً يفأورده الرافعي:   (5)(ما)واملشاااهور  

 .(7)(6)(يف 
  

 
 . /ب(١٩٩هناية اللوحة ) (  1)
ط للغزايل: (، الوسي١6/3٠٠(، هناية املطلب للجويين: ) ٢٠6/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )  (2)
(6/3٢١ ( للبغوي:  التهذيب   ،)٧/١٢8 ( للرافعي:  العزيز  للنو (،  3٠٠/ ١٠(،  الطالبني  وي: روضة 
(٩/5٢4 .) 
 يف )ز(: وجهان. (  3)
 (.٩/٢45لطالبني للنووي: ) (، روضة ا3٠٠/ ١٠للرافعي: ) (، العزيز  ١٢8/ ٧لتهذيب للبغوي: )ا  (4)
 يف )ز(: وهو ما. (  5)
 يف )ز(: أوال أو ال.   (6)
 (. 3٠٠/ ١٠لعزيز: ) ا  (7)
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 .(2)يفء حكم الوصية أو امبراو  فرق بني أن جنعله يفيفاملاوردي:  (1)(القو )
 .(3)يفلقاتل فهو على القولنيأان إذا قلنا: ابتداء الوجوب على ايف: وعن ابن داود

وكذا لو قال: أساااقطت الدية عنهم، أو عفوت عن الدية، ومل يهاااف إىل اجلان، و  
عرتاف أمااا إذا يبتاات    ،عرتاف العواقاالينااة، أو  جلنااايااة ببكلااه إذا يبتاات ا  إىل العاااقلااة هااذا

 ففياه اخلملف  على القااتال،  ان، ويكون العفو تربعااً كرت العواقال فاالادياة على اجلااجلاان وأن
 .(4)يف الوصية للقاتل

، ومااا الثللاين: لو قللال اجملين عليلله خطللأ: أوصللللللللللليللت للجللاين  للا وجللب من جنللايتلله
ية ية للقاتل وجبت الدملاوردي: إن أبطلت الوصاااااااجلناية  لبينة، قال ات  سااااااي ب، وقد يبت

: بب اسااااااتيفاؤها من عاقلته سااااااواء قلنات كان له  وإن أجيز  ،لورية القتيل  (5)(عاقلته)على 
الالو   (6)(حتملها)ويروا أن    ،ولو قال: أوصاااااااايت هبا للعاقلة صااااااااح  ،عليهم ابتداء أو حتمملً 

 .(7)لتإىل أحد بط صية ومل يهفهاولو أطلق الو  ،وإ  فما حتتمله
 فاإذا أجين لطر  على ملال وسلللللللللللرى إىل النفساحللاللة الثلالثلة: إذا عفلا بعلد قطع ا

صابعه فعفا اجملين عليه كما لو قطع يده أو إالقصاال، أو اندملت    (8)[وجب تة  عليه جناي
 لقصااااااااال يف النفس، كما مر فيما إذا عفا عنألرش، مث ساااااااارت إىل النفس مل جيب ااعلى 

، فاإن كاان ان رقبتاهفلو حز اجلا  ،فياه الوجاه املتقادم أناه جياب يتوأي ،القود والادياة مث ساااااااااااااارت 
لويل عن قصاااااال عفا افإن  ،ودية اليد  (9)(القصاااااال يف النفس)فعليه بعد اندمال الطرف 

 
 يف )ز(: قال. (  1)
 (.٢٠6/ ١٢وي الكبري: ) احلا  (2)
 (. ٩/٢45الطالبني للنووي: )(، روضة  ١٠/٠3٠يز للرافعي: )العز   (3)
 املصادر السابقة.   (4)
 يف )ز(: العاقلة. (  5)
 لها. يف )ز(: احتم (  6)
 (. ١٢8/ ٧(، التهذيب للبغوي: )٢٠6/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )   (7)
 (: وجب. ط)  يف (  8)
 يف )ز(: قصاص النفس. (  9)
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 .(1)النفس أخذ ديتها، ودية اليد

ى هذا جهان: أحدمها: نعم، وعل و ن كسااااراية قطعه  فيه فهل يكو   (2)[لهبق وإن كان 
  ، وجياب  وأصااااااااااااااحهماا: ،لاه البااقي من الادياةلى املاذهاب، و جياب القصاااااااااااااااال ع (3)( )

إن كان  أنه أيخذ الباقي من الدية، ف  :(4) هان، أصااااااااااااااحهماالقصااااااااااااااال، فلو عفا عنه فوج
ولو كانت اجلناية   ،والاان: أنه أيخذ منه دية كاملة  ،يسااااااااااتحق شاااااااااايأاً  املقطوع قدر الدية مل

جملين عليه أرشها مث سرت اجلناية إىل الفة، وكسر الذراع، فأخذ اأو ً   توجب قصاصا كاجل
 .(5)بفاملنقول املشهور: أن القصال جيس، لنفا

 .(6)يفوحيتمل أن يقال:   جيبيفقال اممام: 
ولو  ،د قال: عفوت عن القصااااااااااااال كان ل واً وعلى املشااااااااااااهور: لو كان اجملين عليه ق

براء عما أن يكون على اخلملف يف امقال: عفوت عما حيدث منها من قصااااااااال، فينب ي  
 .(7)مل جيب، وجر  سبب وجوبه

يااه عن اجلنااايااة بعااد موت موريااه اجملين عل   ، عفو وارث لرابعللة: عفو الوار لللة ااحلللا
فلو اساااااتحق على اجلان  ،له   يصاااااحتفاقاً، ساااااواء يف ذلك الطرف والنفس، وقبصاااااحيح ا

مث ا: أن يكون قطع طرف موريه  القصال يف النفس أو الطرف فذلك على وجهني: أحدمه
يه ويف ا، مل يسااااااااااااقط اآلخر، بل له أن يسااااااااااااتوفحز رقبته فاملشااااااااااااهور أنه إن عفا عن أحدمه

 
 (. ٢44/ ٩البني للنووي: )روضة الط  (،١٠/3٠١للرافعي: )عزيز  (، ال3٢٠/ 6سيط للغزايل: )الو   (1)
 له. ت(: قط )يف (  2)
 يف )ز(: ألنه. (  3)
 /أ(. ٢٠٠هناية اللوحة ) (  4)
 (. ٢45-٩/٢46(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/3٠٢العزيز للرافعي: )  (5)
 (. 302 16ة املطلب لل ويين: )( هناي6)
(، روضة 3٠٢/ ١٠ي: )يز للرافع(، العز 5١٠طاين: ) الرمحن القح  زايل، حتقيق د. عبد البسيط الغ  (7)

 (. ٩/٢46لنووي: ) الطالبني ل
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 .(1)ليس له القصال يف الطرف عفا عن النفسالوسيط خاصة وجه: أنه إذا 
 .(2)سيفإذا عفا عن الطرف سقط قصال النف أنهيفحكاه يف عكسه: واممام  

ف  ن كان اجلان قطع يد طر وارث قصااااااال النفس فقطع الالوجه الاان: إن يبت لل 
 ،ل النفس مل يكن له قطع الطرفت  لسااااااااااراية، فإن عفا الويل عن قصااااااااااااجملين عليه، وما
 .(3)ي وغ هكذا ذكره الرافع

 .(4)ويف البسيط: أن له قطعه
 ، أو طريقاً وي هر أن يكون فيه خملف مبين على أن قصااااااال الطرف يقع مقصااااااوداً 

 ل النفس.إىل قصا
 .(5)عمة  فيه وجهان، أظهرمها: نفهل له حز الرقب  وإن عفا عن القطع

 .(7)األول (6)(لتوجيه)يف اورتبه ال زايل على اخلملف 
  ،ية أوجه: اثلاها: له ذلك يف األول دون الاانية رتني يمليف الصاااااااااو   (8)(منه)وحتصااااااااال  

ساااااار  اجلرح إىل واسااااااتدل ال زايل مبسااااااألة مقصااااااودة وهي: ما لو قطع طرف عبد فعتق، مث  
فلو عفا الساااايد عن قصااااال لقصااااال يف الطرف لساااايده، ويف النفس لوريته،  نفسااااه، فإن ا

قتص السايد قبل أن يعن قصاال ولو عفا الورية    ،ساقط قطعا دون قصاال النفسالطرف 
 

(، روضة 3٢١/ 6(، الوسيط للغزايل: ) 5١١لقحطاين: )الرمحن ا  عبد   البسيط الغزايل، حتقيق د.   (1)
  (.6/٢46الطالبني للنووي: ) 

 . ( ١6/3٠3هناية املطلب للجويين: )(  2)

)   هناية(  3) للجويين:  ال3٠3/ ١6املطلب   ،)( للرافعي:  للنووي: (،  3٠3/ ١٠عزيز  الطالبني  روضة 
(6/٢46 .) 
 (.١٠/3٠3العزيز للرافعي: )  (،5١٢الرمحن القحطاين: )   عبد  البسيط للغزايل، حتقيق د.   (4)
(، روضة 3٠3/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) 5١٢: )الرمحن القحطاين  عبد   البسيط للغزايل، حتقيق د.(  5)

 (. 6/٢46البني للنووي: ) الط
 )ز(: الوجه.   يف (  6)
 (. 5١٢: ) الرمحن القحطاين  عبد  حتقيق د.  البسيط،(  7)
 يف )ز(: فيه.(  8)
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 .(1)يف الطرف
ينب ي أن يسااااااااقط قصااااااااال الطرف أيهااااااااا فإن وريته األحرار يبت  م يفقال القفال:  

عن  افإن عفو  ،ن هذا الوجه شاركة يف الطرفف واساتيفاء النفس فلهم مطرااأل  (2) اساتيفاء
 .(3)يفط قصال الطرفنفس وجب أن يسقال

 .(4)يفلقصال فيهأن للسيد اوالقياس عندي يفقال الشيخ أبو علي: 
فإن   ،فقد وقع اليقني  لنفسيففلو اسااااااتوىف الطرف فساااااار  إىل النفس، قال: اممام:  

به يفرض اسااااتحقاق القصااااال  لقصااااال، و  وجه ل  ه، و   ال امل مات بعد موت امل لوم
اآلخر، ون قطع أحد موريه، وحز رقبة  لواحد من وجه اثلو وهو أن يكيف النفس والطرف ل
وال اهر أن حكمه حكم الوجه األول: وهو ما إذا يبتا له عن مورث   ،إليهوانتقل القصال  

 .(5)واحد
فسار   : فإذا قطع طرف إنساانسلتيفاءخلامسلة: العفو بعد مباشلرة سلبب االاحلالة ا

س جمااان، فاإن  النفعن    ارث طرفاه مث عفافقطع الواا نادماال  رقبتاه قبال    إىل نفساااااااااااااااه أو حز
وإن ساااار  القطع  ن بطملن العفو،   ،بقطع اليد شاااايء اندمل القطع صااااح العفو، ومل يلزمه

 .(6)لوارث يده تعداي مث عفا عن النفسوكذا احلكم لو قتله ب   القطع فقطع ا
يااه إحااد  يااديااه  طع، فقطع اجملين عل اجملين عليااه واناادماال القولو كااان اجلااان قطع يااد  

 
 (. 5١٢القحطاين: ) الرمحن    البسيط، حتقيق د. عبد   (1)
 /ب(. ٢٠٠هناية اللوحة )   (2)
 (. 8/٢86لغاية يف اختصار النهاية للعز عبد السالم: )(، ا١٠/3٠3العزيز للرافعي: )  (3)
 (. ١5/4٢٩ن الرفعة: )لنبيه الب(، كفاية ا١٠/3٠3العزيز للرافعي: )  (4)
ية يف اختصار النهاية للعز (، الغا3٠3/ ١٠(، العزيز للرافعي: )١6/3٠4ة املطلب للجويين: )هناي(  5)

 (. ١5/4٢٩: )(، كفاية النبيه البن الرفعة6٢8/ 8بن عبد السالم: ) 
عزيز (، ال3٢٢/ 6ط للغزايل: )(، الوسي5١3الرمحن القحطاين: )   د البسيط للغزايل، حتقيق د. عب  (6)

 (. ١٠/3٠3للرافعي: )
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  تساااااارتد   :(1)دادابن احل قال ،اجلان على مال فساااااار  القطع إىل نفس  وعفا عن األخر 
 .(2)اً ية اجلان من اجملين عليه شيأور 

ف إذا فات بسراية ن الطر على أ  (3)(بنينيالقولني امل) الرج هذا علىيفوقال أبو علي:  
 .(4)يف صاً القصال هل يقع قصا
 .(5) جيب يف األجسام  لسرايةول: أن القصال  فإن قلنا  ملنص

ما قاله  القصال كما   جيب هبا، فاجلواب   فإن قلنا:   يقع فيها  ،تقدما قو نوفيه  
 .(6)ابن احلداد

ورية    (8)(فتساااارتد)لعفو ع قصاااااصاااااً  ن بطملن اطرف تقيف ال  (7)(السااااراية)وإن قلنا: 
 .(9)يفادعليه ابن احلد والصحيح ما فرعيفمام: قال ام ،اجلان املال

 الرافعي وجهني:عنااه قباال امصااااااااااااااااابااة فقااد نقاال    ولو رمى الوارث إىل اجلااان مث عفااا
الساااااااهم  فإن مل يصااااااابه  ،وهو ما يف الوجيز: أنه كقطع اليد  أحدمها:   ينفذ عفوه، وأظهرمها

 يفا العايف وجهان، تقدم ويف وجوب الدية على  ،له  ن بطملنهابه وقتوإن أصا  ،و انفذفالعف
    أهنايف :القفال  ي ويرو  عنعند الب و   :فصااااااال ت   احلال بعد اجلرح، واملوت، أصاااااااحهما

 
احلداد املصري، أخذ الفقه عن هو: حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر اإلمام اجلليل أبو بكر بن ( ١)

له جامع الفقه، و وكتاب    ، كتاب الباهر يف الفقه  وجالس أبا إسحاق املروزي، لهأيب سعيد الفريايب،  
 .ه، رمحه هللا344ه وقيل سنة 453ويف سنة ب الفروع وهو صغري احلجم، تاملولدات وهو كتا

 (. ١3٠/ ١ت الشافعية البن قاضي شهبة: ) (، طبقا٧٩-٩8/ 3طبقات الشافعية البن السبكي: )
 (. ١٩/484اية املطلب للجويين: )(. وانظر: هن3١4املولدات: )  ( املسائل٢)
 ني مبنيني.( يف )ز(: قول3)
 (.484/ ١٩)( هناية املطلب:  4)
 . (6/35األم: ) (  5)
 (. 484-485  ٩1ية املطلب: )هنا  (6)
 يف )ز(: بالسراية.  (7)
 يف )ز(: فيسرتد.(  8)
 (.485  ٩1اية املطلب: )( هن9)
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 .(1)تلزمه، انتهى

ا وأان إذ ،وهو يقتهاااااي أن امصاااااابة إذا مل حتصااااال يكون للعايف القصاااااال على األول
 .(2)   مت هوهو غ ه  مصابة أن الدية صحت على األصح،بطملن عفوه عند موتقلنا ب

 .(3)ى األصحإذا حصلت امصابة  ن بطملن العفو عل يط: أنه ويف البس 
إذا مات  مصاااااااااااااابة فوجهان، أصاااااااااااااحهما يل و العفو، و  شااااااااااااايء يفوقال الرواين: 

 .(4)يفعليه
عند  (5)م[لد اقون ساااااااااألة اجلرح؛ ألنه حَم  واثنيهما: بب الدية و  جيب شااااااااايء يف م

الدية، ولو جرحه مث أساااالم مل  تلزمه فأساااالم مث أصااااابه السااااهمامصااااابة كما لو رمى إىل مرتد 
 .(6)اضي وهو ال اهراله القوكذا ق ،يلزمه شيء

أو ذمي فاااقتص منااه وأساااااااااااااالم مث مااات اجملروح    (7)[مسللللللللللللم  ]فرع: قطع ذمي يلد  
جهان: أحدمها: أنه نصااااااااااف النفس فإن عفا على املال فو   لسااااااااااراية، فلوليه القصااااااااااال يف

ولو كان قطع   ،يساااقط سااادساااها  ليدسااالم، و ن له مخساااة أساااداس دية مالدية، وأظهرمها: أ
 .(8)الدية شيء له، وعلى الاان له يلاا يديه فعلى األول  

ولو قطعات امرأة ياد رجال فااقتص منهاا مث ماات الرجال  لسااااااااااااااراياة، وعفاا الويل فعلى  
يه فاقتص ولو كانت قطعت يد  ،ر له يملية أر ع الديةول له نصاااااف الدية، وعلى األظهاأل

ياة على  ولاه نصااااااااااااااف الاد  ،اياة وعفاا الويل فمل شاااااااااااااايء لاه على األولر  لسااااااااااااااماات  منهاا مث 

 
 .( ١٠/3٠4(، العزيز للرافعي: )8٢/ ٧التهذيب للبغوي: )  (1)
 /أ(. ٢٠١هناية اللوحة ) (  2)
 (. 35١ق د. عبد الرمحن القحطاين: ) البسيط، حتقي  (3)
 (. ٩/٢4٧ضة الطالبني للنووي: )(، رو ١٠/3٠4العزيز للرافعي: )  (4)
 (. ٠١/3٠5بت من العزيز للرافعي: )ما بني املعقوفتني ساقط يف النسختني واملث(  5)
 (. ٩/٢4٧بني للنووي: )(، روضة الطال١٠/3٠4(، العزيز للرافعي: ) ١١/3١٢البيان للعمراين: ) (  6)
 ط(: مسلمة. يف )(  7)
  (.٢4٧/ ٩وي: )(، روضة الطالبني للنو ١٠/3٠4)للرافعي: (، العزيز  5٢/ ٧التهذيب للبغوي: )  (8)



 239  جلواهر البحريةا  

 .(1)راألظه
ولو قطع عبااد يااد حر فاااقتص منااه مث عتق ومااات اجملين عليااه  لساااااااااااااارايااة فوجهااان:  

 ،وكمال قيمة العبد الساااايد األول من نصااااف دية احلرأحدمها: يسااااقط نصااااف الدية وعلى 
وعلى السااااااااايد األقل من  قي اليد بد عاحلر بقدر نصاااااااااف قيمة الوالاان: يساااااااااقط من دية  

 .(2)وكمال قيمة العبد
احلالة السلللللللللادسلللللللللة: أن يكون العفو بعد وقو  الوكيل مع اجملين عليه يف موقف 

قصااااااااال وحد يف اسااااااااتيفاء ال (3)[التوكيل   وتقدم عليه أنه تقدم يف الوكالة: أن االسللللللتيفاء
  ،اء جوزان التوكيل أو منعناه سااااو و  ، غيبته على املذهبحبهاااارة املوكل جالز، وكذا يف القذف

ن كما لو وكله يف البيع وكالة فاساااادة حصاااال ا سااااتيفاء لبقاء امذفلو وكل فاسااااتوىف الوكيل 
املساااااامى، أو   (4)[األجر   فباع، وإمنا ي هر أير الصااااااحة والفساااااااد يف اجلواز ويف اسااااااتحقاق

 .(6)إذا عرف ذلك  (5) (أجرة)له  املال إذا كان مسىأجرة 
  

 
 . (٩/٢4٧(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/3٠4(، العزيز للرافعي: ) ١١/44٢لعمراين: ) البيان ل  (1)
(2)   ( للبغوي:  للرافعي5٢/ ٧التهذيب  العزيز   ،) ( الطالبني 3٠5-3٠4/ ١٠:  روضة  للنووي:   (، 
(٩/8٢4 .) 
 يف )ط(: الوكيل. (  3)
 . ة(: األجر طيف )(  4)
 /ب(. ٢٠١هناية اللوحة )   (5)
(، روضة 3٠5/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) 5١3الرمحن القحطاين: )  عبد   د.البسيط للغزايل، حتقيق    (6)

 (. ٩/٢48ووي: ) الطالبني للن
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أو ليقتص،  القتل    (2) موضاع[ جلان إىل   (1)[لوكيل افتنحى ا ساتيفاء  فلو وكله يف
كااان ا سااااااااااااااتيفاااء يف غيبتااه، فعفااا املوكاال ن ر فااإن كااان بعااد ا قتصاااااااااااااااال فهو ل و ووقع 

 .(3)ء على الوكيلقبله  فمل شي ن العفو بعده أووإن مل يدر أكا ،ا ستيفاء موقعه
كماا لو كاان   ،كن بلوغ اخلرب إلياهن مل اقاال املااوردي: فاإوإن كاان قبال ا سااااااااااااااتيفااء، 

قتله الوكيل بعده خبمساااة أايم مل يلزم الوكيل شااايء، كما لو ة أايم فساااافة عشااار املوكل على م
 اخلرب، إليه فإن علمه  كن بلوغوإن أم  ،رمى سااااااااهما إىل املقتص منه فقتله قبل وصااااااااوله إليه

و  قصااااااال عليه على  ،صاااااااً على املذهبع قصاااااااوقتله لزمه القصااااااال، وإن جهله فمل يق
 .(4)املذهب املنصول

واثنيها:    ،(5)[أهنما ببان   ارة أقوال، أصااااااااااااااحها:دية والكفي وجوب الوعلى هذا فف
يف  على اخلملف وقيل: هو مبين  ،واثلاها: بب الدية دون الكفارة، واخلملف متأصااااااااال ، 

 صااااااااااااااف من ظنه  يف  ف فيما إذا قتلوقبل: على اخلمل ،ل قبل العلم بعزل املوكلانعزال الوكي
خلملف يف أن العفو هال خوذان من ايال: مهاا ماأوق ،، هال باب ديتاه كاافرا فباان مساااااااااااااالمااً 
 .إن قلنا: يصح، وجبت ،يصح يف هذه احلالة 

 ن مبنيان على القولني يف يف وقوع هذا القتل قصااااااااااصااااااااااً قو يفالقاضاااااااااي:    (6)(وقال)
 .(7)يفقو نوجوب الدية  فإن قلنا:   يقع قصاصاً ففي ،عزال الوكيلنا

 
 لوكيل. ل(: طيف )(  1)
 قف. مو  (:طيف )(  2)
 (. ٩/٢48لطالبني للنووي: )(، روضة ا٠١/3٠5العزيز للرافعي: )(  3)
(، ١٠/3٠5رافعي: ) (، العزيز لل١١4 12اوردي: ) احلاوي الكب  للم(، 6/٢٢ي: ) م للشافعاأل ( 4)

 (. ٩/٢48روضة الطالبني للنووي: ) 
 يف )ط(: أهنا ختتار. (  5)
 يف )ز(: أوال. (  6)
(، العزيز 3٢٢/ 6وسيط للغزايل: )(، ال5١4القحطاين: )   الرمحن   عبد البسيط للغزايل، حتقيق د.    (7)

 (. ٢48/ ٩الطالبني للنووي: )  (، روضة١٠/٠63للرافعي: )
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 التفريع 
لااه  ن ر إن عفااا  لموكاال العااايف ديااة قتياجلااان   هتاادر فهاال لن ديااة القتياال  إإن قلنااا  

لقا وإن عفا عن املال أو مط ،أو مطلقاً وقلنا: املطلق   يوجب الدية فمل شاااااااااااااايء له  ،جماانً 
الوكيال،   ا الادياة بقتالفلاه الادياة م ل اة يف تركاة اجلاان إن أوجبنا  الادياةوقلناا: املطلق يوجاب  

 .(1)، كذا قاله طالفةمل نوجبها مل نوجب للموكل دية وإن
 .(2)يفالوجه أن يقال: إن قلنا: يقع القتل قصاصاً فمل دية للعايفيفوقال اممام: 

ار فله منزلة قتل األساااااااااااا  يف صااااااااااااف الكف وإن نفذان العفو ونزلنا ما وجد من الوكيل
وهال تكون علياه، أو على  ،ب اة على املاذهال القااتال م ل الادياة، مث الادياة الواجباة على الوكيا

لى هذا، فت ب حالة على أصاااااااااااح  قو ن: أصاااااااااااحهما: عليه وعقلته  فيه وجهان، وقيل عا
 ،فت اب علياه قطعااً وفياه قول: أهناا خمففاة فتكون على عااقلتاه قطعااً، وأماا الكفاارة  ،الوجهني

 .(4)فارةتتحمل الك (3) ريب: أن العاقلةرواية وجه  غوعن القاضي 
تعلق  لفعل  اقلة يف كل قتل خطأ   يوجيري اخلملف يف حتمل العيفيف الوساااايط:  ل قا

 .(5)يفونفس القتيل
 . ( 6)يفجيراين يف كل قتل غ  مستحق استند إىل ظن ينفي العدوانيفوقال يف البسيط:  

شااااااااااااااخص معني والقاااتاال على ظن جيراين يف كاال قتاال مقصااااااااااااااود يف  يف:  وقااال اممااام
 .(7)يفستحقاق فيها 

 
 (. ٢4٧/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/3٠٧العزيز للرافعي: )  (،3٢٢/ 6الوسيط للغزايل: )  (1)
 (.١5٢/ ١6: )هناية املطلب  (2)
 /أ(. ٢٠٢هناية اللوحة )   (3)
املطلبهنا  (4) )   ية  )(،  ١5٢/ ١6للجويين:  للرافعي:  للنو 3٠٧/ ١٠العزيز  الطالبني  روضة  وي: (، 
(٩/٧٢4 .) 
 (. 328  6( الوسيط: ) 5)
 (. 5١5ن القحطاين: ) الرمح  البسيط، حتقيق د. عبد   (6)
 (.46٢/ ١٧هناية املطلب: )(  7)
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ى ظن وقوع القتل عل   (1)(جميأها)تقتهي يف  البسيط فرق، فإن تلك   ني عبارةوبينه وب
 وهذه تقتهي وقوع القتل على ظن ا ستحقاق.ام حة، 

ملف ما إذا  در أحد مث الدية الواجبة على الوكيل لورية اجلان   تعلق للموكل هبا خب
لقولني، يف أحد ا  ية لآلخر،لقصاااااااال فقتل اجلان، فإنه جيب عليه نصاااااااف الدمساااااااتحقي ا

 .(2)ليهاوخرجه بعههم ع
لى العااايف طريقااان: أحاادمهااا: أناه  ه الااديااة ففي الرجوع هبااا عوإذا غرم الوكياال أو عاااقلتاا

غ ه فأكله، وفيما إذا يف تقد  ال اصااااااب الطعام امل صااااااوب إىل   (3)على القولني يف امل رور
وخصااص بعهااهم اخلملف مبا   ،ن   رجوعوالاان: القطع    ،ية أمة، واألصااح املنع.أغر حبر 

وإذا قلناا  لرجوع هباا فهال  ،العااقلاة بعادم رجوعهمإذا غرمهاا الوكيال وقطع، فيماا إذا غرمتهاا  
رة علياه أيهاااااااااااااااا العاايف  فياه وجهاان، ويف الرجوع  لكفاالويل اجلاان أن أيخاذهاا ابتاداء من  

فاء قصااال م يف اسااتيملنع، واحلكم يف اسااتيفاء قصااال الطرف كاحلكوجهان: أصااحهما: ا
ولو ادعى   ،ا مل  منه وكذا احلكم يف اسااااااااتيفاء حد القذف إذا حصاااااااال ،النفس كما تقدم

ويف  ،ن حلف فمل قصاااليمينه، فإبوارث املقتول علم املوكل بعفو املسااتحق فأنكر صاادق  
 .(4)لارث واستحق القصاوإن نكل حلف الو  ،خلملف السابقالدية والكفارة ا

  

 
 يف )ز(: جميئهما. (  1)
 (. ٩/٢٢6)(، روضة الطالبني للنووي:  ١٠/٢٧١عزيز للرافعي: )( ال٢)
 لغًة: اخلطر. ( الغرر3)

 على غري عهدة وال ثقة.   ح هو: أن تكون املعاملة خديعة  االصطال ويف
بيدي: (، تاج العروس للز 5/١4(، لسان العرب البن منظور: ) 4/38١يس اللغة البن فارس: )مقاي

(١3 /٢١6 .) 
(، 3٠6-١٠/3٠٧يز للرافعي: ) العز   (.5١5بدالرمحن القحطاين: )البسيط للغزايل، حتقيق د. ع  (4)

 (. ٩/٢4٩نووي: ) روضة الطالبني لل
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تعلق األرش برقبتاه، سااااااااااااااواء كاانات عمادا أو   جنلايلة  بلد على حرفرع: إذا جىن الع
شاااااااارتاه اجملين عليه  رش اجلناية بعد اندمال اجلرح، أو وليه بعد ن افإ ،خطأ، أو شاااااااابه عمد

 لقاد : الواجاب يف   بال، وقلناافقادت ام (1)( ن)األرش دراهم أو دانن   فاإن كاان    ،موتاه
وعرف العااقادان قادر األرش الواجاب   ،لماة امباقياحلر عناد فقادهاا الادراهم أو الادانن     

 .(2)يصح مل صح البيع، وإن جهمله أو أحدمها
وإن علما   ،وإن كان األرش إبمل، فإن جهمل، أو أحدمها عددها أو أسااااناهنا مل يصااااح

يف   (4) املتقدم البيع اخلملف  ا صاااااافاهتا ففي صااااااحةأو أحدمه  وجهمل  (3)(وساااااانها)عددها، 
  ،واثنيهما: يصااااااح وينزل على أقل ما يلزمه قبوله  ،حيصاااااا    واألصااااااح: أنه ،كتاب الصاااااالح

  ،ى أرش اجلنااياة من امبال املعلوماة القادر  ماا علياه امرأة فنكحهاا عل  وجيراين فيماا إذا جنات
 .(5)كاح قطعاً فيصح الن

 عتياااااض عنهمااااا ا  والتزويج على اخلملف يف جواز  ورتااااب اممااااام اخلملف يف البيع
  (6) وحيصاال من كملمهم يف البيع وامصااداق ،بعهااهملفه وخا  بلف، الصاالح، أو بلف، البيع،

واثلاهاا: صااااااااااااااحاة  ،لهااواثنيهاا:   تصااااااااااااااح ك ،أوجاه: أحادهاا: تصااااااااااااااح كلهاا  (7)وا عتيااض

 
 يف )ز(: فإن. (  1)
 (. ٩/٢4٩ة الطالبني للنووي: )(، روض١٠/3٠٧لعزيز للرافعي: )ا  (2)
 يف )ز(: وسببها.(  3)
 /ب(. ٢٠٢هناية اللوحة ) (  4)
 (. ٩/٢4٩ للنووي: )(، روضة الطالبني 3٠٧-١٠/3٠8)  العزيز للرافعي:   (5)
 ء قوالً وغريه. ة يف الشيق لغًة: الصاد والدال والقاف أصل يدل على قو ( اإلصدا6)

 ي املرأة من مهرها. مأخوذ من الصداق وهو: ما تعط  ويف االصطالح: 
فقهية للربكيت: (، التعريفات ال6٢/١4(، تاج العروس للزبيدي: )3/33٩مقاييس اللغة البن فارس: )

(١٢٧ .) 
خرى لشيء، واأللضاد كلمتان صحيحتان، إحدامها تدل على بدل لالعتياض لغًة: العني والواو وا( ا٧)

 على زمان. 
 يء على بدل منه. مأخوذ من العوض: وهو أخذ الش  ويف االصطالح: 
 (. ١٠٩3/ 3للجوهري: )  صحاحال   (،١8٩/ 4مقاييس اللغة البن فارس: )، (44/ 3هتذيب اللغة: )
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داق دون البيع صااام صااحة  وخامسااها:  ،ورابعها: عكسااه  ،البيع وامصااداق  ا عتياض دون
ى عيب  لعبد كان له رده، والعالد فإن قلنا: يصاااح الشاااراء فاطلع املشااارتي عل   ،وا عتياض

و  يكون الساااااااااااااايااد  لبيع    ،وهو متعلق برقبااة العبااد، كمااا كااان  (1)(رشواأل)بعااد الرد  إليااه  
اء فداه، على خ ته، إن شألرش مث رد عليه بعيب وهو   لفداء كما لو  عه يف ا  (2)(اً ملزم)

جلناية موجبة للقصااااال وإن قلنا:   يصااااح وكانت ا  ،، وفيه ن ر لإلماموإن شاااااء  عه اثنياً 
 ملف فيما إذا جهل.وي هر أن جييء فيه خ .(3)سقط

ه مساااتحقه ب   األرش وإن كانت اجلناية موجبة للقصاااال يف نفس أو طرف فاشااارتا
 .(4)قصالمل يسقط ال

يباااات لااااه اخل وإن اقتص منااااه يف النفس  ن كااااان ،  يااااارفااااإن اقتص منااااه يف الطرف 
خلملف املتقدم يف البيع أن ا قتصااااااااال من العبد ى اعل   (6)(ابتين)  موريه أو عبده  (5)(قتل)

  ،املقتص على  لعه   فعلى األول: يرجع  ،املبيع مبنزلة تبني اساااااااتحقاقه، أو مبنزلة موته  ملرض
 .، و   ألرش:   يرجع بهوعلى الاان

ده باه ومطاالباة سااااااااااااااياده  رش اجلنااياة إن كاان ماال ياب باه كاان لاه ر عولو اطلع على  
فااإن كااان أكار ففي رجوعااه بااه قو ن، ولو كاااناات جنااايااة العبااد على مااال   ،أقاالقيمتااه أو  

صااح البيع، وإن جهملها أو فإن عرف الساايد وصاااحب املال قدرها   ،فالواجب فيه: القيمة

 
 يف )ز(: األرش. (  1)
 يف )ز(: ملتزما. (  2)
(، 5١5الرمحن القحطاين: )   دقيق د. عب(، البسيط للغزايل، حت ١6/3٠5طلب للجويين: ) هناية امل  (3)
)ال للبغوي:  العزيز١3٠/ ٧تهذيب   ،)   ( للنووي: 3٠8-3٠٩/ ١٠للرافعي:  الطالبني  روضة   ،)
 (. ٢١5/ ١6ة: ) لرفع(، كفاية النبيه البن ا٩/٢5٠)

(، ٩/٢5١الطالبني للنووي: )   (، روضة3٠٩/ ١٠لعزيز للرافعي: ) (، ا١3٠/ ٧التهذيب للبغوي: )  (4)
 (. ١6/٢١5عة: )البن الرفكفاية النبيه  

 ل.يف )ز(: قب(  5)
 ز(: انبىن.يف )(  6)
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 .(1)مل يصح أحدمها
قاً  ا صاح،  رأة يف نفس أو طرف القصاال صاداولو جعل مساتحق القصاال على امل

 .(2)كما لو أصدقها منفعة دار
وإن كانت الدية جمهولة،   ،  عن القصاال الواحد على العبد على مال جازصاا  ولو

جع وهل ير   ،يب فمل رجوع إىل القصاالفإن تلف املال املصاا  عليه، أو اساتحق، أو رد بع
ن بناء على أن بدل الصالح عن الدم مهامون ضامان  ة العني أو  رش اجلناية  فيه قو بقيم
اجلناية فهو على السااااااااايد   (3) فإن قلنا: يرجع  رش  ،بيعر يف الوقد مأو ضااااااااامان يد،  عقد 

فياه ناه ومن قيماة العباد   ماا بلا، أو األقال م   ختيااره الفاداء، وعلى هاذا فيلزماه األرش  ل ااً 
 .(4)تيان إن شاء  قو ن أي

امبل على مال ففي صاااااااااااااحته القو ن جبة للمال وصاااااااااااااا  عن مو ولو كانت اجلناية  
أو رده   ال املصاااااا  عليه قبل القبض أو خرج مساااااتحقاً فهلك امل  ن صاااااححناهفإ  ،الساااااابقان

قال  فياه ه األرش أو األللفاداء، ويلزما  ويكون السااااااااااااااياد خمتااراً   ،بعياب رجع إىل األرش قطعاا
 .(5)القو ن

  

 
(، التهذيب 3٢3/ 6ايل: ) للغز   (، الوسيط5١8الرمحن القحطاين: )  البسيط للغزايل، حتقيق د. عبد (  1)

(، كفاية النبيه ٩/٢5١طالبني للنووي: ) (، روضة ال ١٠/3٠٩يز للرافعي: )(، العز ٧/١3٠للبغوي: ) 
 (. ١6/٢١5البن الرفعة: ) 

 (. ٩/٢5١نووي: ) الطالبني للروضة    (،١3٠/ ٧تهذيب للبغوي: )ال  (2)
 /أ(. ٢٠3هناية اللوحة ) (  3)
للبغوي:  (  4) )(،  ١3١-٧/١3٢)التهذيب  للرافعي:  للنووي: ١٠/3٠8العزيز  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢5٠ .) 
 (. ٩/٢5٠(، روضة الطالبني للنووي: ) ١3٢/ ٧)التهذيب للبغوي:  (  5)
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 فروع خنتم هبا الكتاب
فتصاااااااااااااااحلا على عني، كعباد،  وجب القصلللللللللللا على حر جنلاية تر األول: جىن ح

الااادياااة معلوماااة  ماااا، فاااإن تلفااات العني قبااال القبض أو خرجااات   وإن مل تكن  ،ويوب جااااز
م  رش اجلناية  فيه ويرجع بقيمة العني أ  ،مستحقه، أو ردها بعيب فمل رجوع إىل القصال

وإن  ،يد، أو عقد  ناان على أن بدل دم الصاااااااااالح عن العمد مهاااااااااامون ضااااااااااموجهان يبتني
رت  هبا عينا من اجلان يف العمد، اجلناية موجبة للدية فصاحله منها على عني، أو اش  كانت

فاإن علماا عادد إبال الادياة، وأساااااااااااااانااهناا،    ،يف اخلطاأ، فااحلكم كماا مر يف الفرعأو من العااقلاة  
  (2) ( واألساانان )العدد   (1)[علما وإن   ،ذلك مل يصااحوإن جهمل أو أحدمها    ،وصاافاهتا صااح

يه أو رده  هتا ففي الصاحة القو ن وحيو يصاح فلو تلف املصاا  عل وجهمل أو أحدمها صافا
 .(3)بعيب رجع إىل األرش قطعاً 

، أو تزوجهاا وارياه على الثلاين: لو جنلت حرة على رجلل فتزوجهلا على القصلللللللللللا 
اجلناية أو خول فرجع بنصااااف أرش فإن طلقها قبل الد  ،وسااااقط القصااااال القصااااال صااااح

ولو كانت موجبة للمال فنحكها عليه فقد  ،ما: األولال فيه قو ن، أرجحهامل  بنصف مهر
 .(4)دمتق

، كماا إذا أتلف ماا  أو الثلاللث: إذا أوجبلت اجلنلايلة ملاال معلو  القلدر والوصلللللللللللف
بة صااااااح الصاااااالح لى عني ومها يعلمان القيمة الواجقتل عبدا فصاااااااحله رب اجملين عليه عنه ع

فاإن كاان اجلاان    ،رجع إىل األرش قطعااً ب  القبض أو ردت بعياتلفات العني قبال   وإن  ،قطعاا
صااااااا  على رقبته مث رد بعيب مل يكن خمتارا بل األرش   تارا للفداء، وإنعبدا كان الساااااايد خم

 .(5)هيف رقبته كما كان حش لو مات سقط حق اجملين علي

 
 . يف )ط(: علمنا(  1)
 )ز(: واألسباب. يف  (  2)
 (، ٢5٠-٩/٢5١لبني للنووي: )ة الطاروض  (3)
 (. ٩/٢5١للنووي: )   روضة الطالبني  (،١3٠/ ٧التهذيب للبغوي: )  (4)
(5)  ( للبغوي:  )١١3-٧/١3٢التهذيب  للرافعي:  العزيز  للنووي: 3٠8/١٠(،  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢5٠ .) 
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 ماات فقطع وارياه إحاد  يادي اجلاان ف  فملات منهملا  الرابع: قطع يلدي رجلل عملداً 
مل  ين عليه واندولو مل ات اجمل  ،للوارث أن أيخذ دية األخر   ل أن يقطع األخر  مل يكنقب

علياه إحاد  يادي اجلاان فماات فلاه أن أيخاذ دياة الياد األخر    (1) قطع ياده فقطع اجملين
 .(2)كما لو سقطت آبفة

ن األخر  على ديتها، وقبهااااها مث ، وعفا عاخلامس: لو ق طعت إحدى يدي اجلاين
 .(3)مل قصال لوريته و  شيء  م من الديةت جراحة اجملين عليه، ومات فقهنتا

زيد وعمرو قتل أحدمها    : رجل حتته زوجة وهلما ابنان(4)السللللللادس: عن ابن اللبان
ت فااإن قتلاا  ،األب، و  من هو قاااتاال األم منهماااقاااتاال  واآلخر األم، ومل ناادر من هو  األب  

ال، ولعمرو فتقادير أن يكون زياد قااتلهاا، فللزوج ربع القصاااااااااااااااال وربع املا  (5)[و مااأ م  األ
  (6) (مال  وربع)فإذا قتل عمرو األب ورث زيد مجيع مال األب، وربع القصااااااااااااال   ، قيهما

قصاااااال األب أو   ساااااقط عنه القصاااااال ويابت له على عمرووريهما األب فياألم، اللذين  
ينعكس احلال، ويساقط القصاال عن عمرو عمرو قاتل األم   ونوبتقدير أن يك  ،مجيع ديته

ى كل منهما ربع ما لألم، أي أنه يساااااااااااتحقه أو مجيع الدية فيعط وله على زيد القصاااااااااااال،
) ويوقف مجيع مال  بيقني ويوقف نصااااااااااااف ما ا حش يعرف قاتل األب منهما، فيدفع إليه

يتااه  ألب القصااااااااااااااااال أو دا  مث يكون لقااااتااال  (7)قااااتااال األم فيااادفع إلياااه(األب حش يعرف  

 
 /ب(. ٢٠3هناية اللوحة )   (1)
 (. ٩/٢5١(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٩3٠ي: )افعالعزيز للر (  2)
 (. ٩/٢5٢(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/3١٠افعي: )العزيز للر   (3)

و احلسني بن اللبان، الفرضي الفقيه الشافعي، كان إماما ن عبد هللا بن احلسن اإلمام أب( هو: حممد ب4)
وابن   الفسوي  األثرم واحلسن  من  والفرائض، مسع  الفقه  منه   ة وغريهم،داسيف  ببغداد، مسع  وحدث 

 هللا.  ه، رمحه4٠٢داسة عن أيب داود تويف سنة  الطربي سنن أيب داود مساعه من ابن    القاضي
 (. 355(، طبقات الشافعيني البن كثري: )١54/ 4الشافعية البن السبكي: )  طبقات 

 يف )ط(: أدهبا. (  5)
 يف )ز(: وربع املال. (  6)
 ز(.د يف )زائ  قوسني ل ما بني ا(  7)
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قي األب فاإن تقااصااااااااااااااا ب األب القصااااااااااااااال أو دياة فاإن تقااصااااااااااااااا بقي لقااتال   ،(1))األب(
 ،األم مخسااااااااااة أمثان، وإن قتل األب أو ، صاااااااااارف إىل كل منهما مثن مال األب   (2)[لقاتل

ويوقف مجيع مااال األم حش يعرف فياادفع إليااه،    علم قاااتاال األم منهماااويوقف الباااقي حش ي
ولو قتال أحادمهاا األب، واآلخر األم كماا صااااااااااااااوران، ولألبوين ابن   ،يادفع إلياهف  قااتال األب 

احد من القاتلني نصاااااف مثن مال األب، وإىل الاالو نصاااااف ماله،  لو صااااارف إىل كل و اث
ية  وللاالو على قاتل األب نصااااااااف د  ،ليهويوقف يملية أمثانه لي هر قاتل األم، فيصاااااااارف إ

 .(3)ال األم املوقوف لهم ذلك من نصفاألب، وجيوز أن يدفع إليه 
  عن جهة   : أن الوكيل لو قال: قتلته بشلللهوة نفسللليالسلللابع: يف فتاوى البغوي

 .(4)الديةاملوكل يلزمه القصال، وينتقل حق الوارث إىل 
يابت له مال  يقتص وأن يعفو و لرجل اآلخَر فللسااااااايد أن  وأنه لو قتل أحد عبدي ا

ل، و  ا مل يابت املاولو عفا بعد العتق مطلق  ،على عبده فإن أعتقه مل يساااااااااااقط القصاااااااااااال
 .(5)الرج على أن العفو املطلق هل يابت املال  ولو عفا بعد العتق على مال يبت

خر  خطأً فمات منهما   ا عمداً واألطع يَدي إنساااان إحدامهوفيها أيهاااا: أنه لو ق
فإن   ،ب نصف دية يف مال اجلان، ونصفها على العاقلةالنفس، وجييف  القصال    (6) جيب

فمات اجلان منه كان مسااااااااااتوفيا حلقه، و  يبقى له دية على ويل قصااااااااااال اليد  اسااااااااااتوىف ال
 .(7)العاقلة

اممام  فقتله الويل من جهة الردة فإن كان  وفيها أيهاً: لو وجب القصال على مرتد

 
  )ز(: ساقط يف )ز(. يف (  1)
 ط(.وفتني ساقط يف )ق ني املعما ب  (2)
 (. ٩/١55نووي: )(، روضة الطالبني لل١٠/3١٠ي: ) لعزيز للرافع(، ا١١/3٢3البيان للعمراين: ) (  3)
 (. 335فتاوى البغوي: )(  4)
 (. 33٠املصدر السابق: ) (  5)
 /أ(. ٢٠4هناية اللوحة ) (  6)
 (. 33١غوي: )فتاوى الب(  7)
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 .(1)ن غ ه وقع قتله قصاصاً كا  فله الدية يف تركة املرتد، وإن
الدية ينفسااخ العقد،   رتي قبل القبض عنمرتدا فقتله املشااقال: وكذا لو اشاارت  عبداً 

 .(2)إن كان اممام، وإن كان غ ه صار قابهاً كما لو قتله ظلماً 
اليات فماتت فإن ر ت فصاااااعدا متو زوجته  لسااااوط عشاااار ضااااوفيها: أنه لو ضاااارب 

تت هلك وجب القصال وإن قصد أتديبها بسوطني أو يملية فماامل  قصد يف ا بتداء العدد
 .(3)ن شبه عمدفمل قصال، ويكو 

 ة فزلز ا مث سقطت بعد ذلك جيب القصال.نوفيها: أنه لو ضرب س
 .(4)بعد أايموكذا لو ضرب على يده فاضطربت وتورمت مث سقطت 

فرو  إنساااااان خرباً اً اكم، أو كان متوقفقعة لو أشاااااكلت على احلوفيها أيهااااااً: أن الوا
كااذباات  رجع الراوي وقااال:  ل احلاااكم بااه رجملً مثعن النى صاااااااااااااالى   عليااه وساااااااااااااالم، وقتاا

 .(5)وتعمدت ينب ي أن جيب القصال كالشاهد إذا رجع
؛ ف الشااهدخبمل  به قصاال (6)[  يتعلق واممام: أنه   لكن ذكر القفال يف الفتاو 

 .(7)لعدم ا ختصال
فمنعه إنسااااان من أن يعصااااب العرق حش مات   (8): أنه لو افتصاااادال زايلويف فتاو   

 
 (. 335السابق: ) املصدر    (1)
 (. ٩/٢53روضة الطالبني: ) طبوع وذكرها النووي يف يها يف فتاوى البغوي اململ أقف عل  (2)
 املصدر السابق.  (3)
 (. ٢54/ ٩فسه: ) املصدر ن  (4)
 (. 333فتاوى البغوي: )(  5)
 يف )ط(: يتعلق. (  6)
 (. ٢54/ ٩)(، روضة الطالبني للنووي:  ٢6٢فتاوى القفال: )(  7)
 .د والدال كلمة صحيحة، )الفصد(: قطع العرق حىت يسيللغًة: الفاء والصا  لفصد( ا8)

 طع العروق وإزالة الدم الفاسد.ويف االصطالح: هو التداوي بق
 (.٢/5١٩الصحاح للجوهري: )   (،5٠٧/ 4(، مقاييس اللغة البن فارس: ) ١٢/١٠4هتذيب اللغة: ) 
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 .(1)ومنعه من تعصيبه فوجوبه أظهر وجب القصال، فإن عصب ف اء بخر فحله
لماة املرأة،  الرجال حبلماة الرجال، وحلماة املرأة حب  (3)(حلماة): تقطع  : يف التتماة(2)فرع

ويف قطع حلمااة املرأة حبلمااة الرجاال   ،مل يتاادَل وجااه لعاادم متيزه (4)(وفيمااا)والااادي  لااادي،  
ا الااديااة  وتقطع حلمااة  ملف يف أن حلمااة الرجاال هاال تكماال فيهااوجهااان، يبتنيااان على اخل

 .(5)طعاً املرأة ق الرجل حبلمة
  

 
 (. ١١٠-١١١: )ى الغزايلفتاو   (1)
 . ساقط يف )ز((  2)
 يم، وتطلق على رأس الثدي. : هي الُقراد العظ( احلََلَمة3)

 االصطالح هي: اهلنية الشاخصة من ثدي املرأة وثندوة الرجل. ويف  
 .( 8٠ازي: )ح للر تار الصحا (، خم١٩٠3/ 5الصحاح للجوهري: )  (،٧٠/ 5هتذيب اللغة: )

 يف )ز(: وفيما إذا. (  4)
وضة الطالبني ر   (،311 10العزيز للرافعي: )  (، ١٩3فيصل العصيمي: ) التتمة للمتويل، حتقيق    (5)

 (. ٩/٢54للنووي: ) 
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ل أو جمااانً، قاال فااقتص وارياه أو عفاا على ماا : لو قتلل زيلد إنسلللللللللللانلاً ظلملا(1)(فرع )
 .(2)ة يف الدار اآلخرةسقوط املطالب واهر الشرع تقتهيالنووي: ظ

 .(5)(4) علمو  أ (3)وفيه كملم يف الشرح
  

 
 ساقط يف )ز(. (  1)
 (. 4/٧(، بداية احملتاج البن قاضي شهبة: )١١8( فتاوى النووي: )٢)
 (. ١5٧/ ١١مسلم: ) ( شرح صحيح  3)
 /ب(. ٢٠4اللوحة ) اية  هن(  4)
ه كتاب الديات إن شاء هللا سع يف )ط( زيادة يف آخرها: )مت اجلزء املبارك يتلو التا( هذه هناية اجمللد  5)

الثاين والعشرين من شهر ربيع اآلخر سنة ست ومثامنائة، تعا ىل، وكان الفراغ من النسخ يوم اجلمعة 
 يل(. الوكوحسبنا هللا ونعم  
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 (1) كتاب الديات 
و أ  كاان أو أناى، مساااااااااااااالمااً ه ذكرا ً احلر أو طرفاِ   نفسِ   ل بادلُ عاِ ذي جُ املاال الاوالادياة:  

 .(2)احلياة، وهو اجلننيأو أجري عليه حكم عرف حياته  ، سواءٌ كافراً 
ا الواجاااااب، وهو خمتلف  ختملف  أمور،  أربعاااااة  الاااااذكورة والن ر يف  علياااااه يف  جملين 

ب كونه جناية على نفس أو ف حبسااخمتل  ووهب  واملوجِ  ،امسااملم والكفر وغ هاواألنوية، و 
ومن بب عليه وهو قد جيب  ،عليهابب ومن    ،ف، أو جبناية عمد أو خطأ أو شااااااابههطر 

 على اجلان أو على عاقلته.
والطرف وفيااه والن ر فيااه يف الواجااب يف النفس    ،يف الواجللب  : القسلللللللللللم األول

 :  ن
  

 
 الرحيم، وصلى هللا على حممد وآله.محن  قد قال يف أوله: بسم هللا الر يف )ط(، و ( بداية اجمللد العاشر  ١)
للرا٢) العزيز   ) ( ال١٠/3١3فعي:  النبيه  )(، كفاية  الرفعة:  للدمريي:   (،١6/6٢بن  الوهاج  النجم 
(8/455 .) 
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 .يف الواجب يف النفس :الباب األول
مبل، وهذه املالة قد تكون خمففة فت ب سااااااااااااالم الذكر مالة من ااحلر املوالواجب يف 

،  ( 2) ، وعشااااااااااارون بنت لبون(1)عشااااااااااارون بنت خماض  :ساااااااااااةتكون خممّ فة  ن  يف اخلطأ خمف
 .(5)(4)، وعشرون جذعة(3)، وعشرون حقةوعشرون ابن لبون

واألنوية   (6)(و لذكورة)ن اختلفت  ألداين،  ذالل، وإو  ختتلف الدية  لفهااااالل والر 
فهاااااالل والرذالل، دون الرقيق، فإن فيها القيمة املختلفة  ل كما سااااايأيت خبملف اجلناية على

 . (7)صات  ات، وأربع منقِ ع م لِّ  هبا أربويعترب،  هذا أصل الدية،  الذكورة، واألنوية، واألداين
رم، رحم حم هر احلرم، وكون القتيال ذي، ويف األشااااااااااااااالقتال يف احلرم  : ات أربعلةغل   وامل
 .(8)والعمد

،  باه الادياة   ، وهو الاذي   جيوز دخولاه ب   إحرام، فت ل،ةاألول: القتلل يف حر  مكل 
احلرم، اتل واملقتول معا يف وإن كان القتل خطأ على ما سايأيت كيفية الت لي،، ساواء كان الق

 
 وامل.ألن أمه حلقت باملخاض أي احل  الثانية؛  وابن املخاض: ما دخل يف السنة  ( بنت املخاض١)

 (. 565/ ٢للفيومي: )(، املصباح املنري  ٧/٢٢٩لسان العرب البن منظور: ) 
 ن وابن لبون: ما دخل يف السنة الثالثة، فصارت أمه لبونا أي ذات لنب. ( بنت لبو ٢)

 (. 565/ ٢نري للفيومي: )امل  (، املصباح ٧/١46لسان العرب البن منظور: ) 
  الرابعة من اإلبل. ليت استكملت ثالث سنني ودخلت يف: هي اـِحّقة( ال3)

 (. 8٠(، التعريفات الفقهية للربكيت: )4/١46٠الصحاح للجوهري: ) 
 رج مجيع أسناهنا. وقد خبع سنني وقد دخلت يف اخلامسة  ماهلا أر   : هي اليت ( اجلذعة4)

 (. ٢8التعريفات الفقهية للربكيت: )   (، 8٠/ 3احلاوي الكبري للماوردي: ) 
 (. ٢55/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )3٢٧/ 6الوسيط للغزايل: )(  5)
 ( يف )ز(: والذكورة. 6)
 (. ٢55/ ٩الطالبني للنووي: )  (، روضة ١٠/١43(، العزيز للرافعي: )3٢٧/ 6: )ايل( الوسيط للغز ٧)
 (. ٩/٢55(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/3١3عزيز للرافعي: )( ال8)
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 .(1)آلخرمها فيه دون اأو أحد
خبملف مااا إذا جرحااه يف ،  خااارجااهم، فخرج ومااات  حااه يف احلر ا لو جر ويلتحق بااه ماا

 .يه، فإهنا   تت ل،ومات فحلرم، احلل فدخل ا
وبناااه مجاااعااة على اخلملف يف    ،وقوعااه يف حرم املاادينااة على الصااااااااااااااحيحو  يت ل، ب

ورتبه بخرون فقالوا: إن ، فملن وهو قول قد  غل، به، وإ  : يهامضامان صايدها، إن قلنا
 .(3)(2)ة يف الت لي، وجهانيهمن ففي إحلاقه حبرم مكصيدها  قلنا:

ومقتهاااااااااى كملم األكارين اختصاااااااااال  امحرام على الصاااااااااحيح،و  ي ل،  لقتل يف 
م واحاااد  والقااااضااااااااااااااي حكى اخلملف يف ت لي اااه  حرا،  القااااتااال  (4) القول بت لي اااه  حرام

 .(5)منهما
 واحملرم، ورجب.  ة،  ، وذو احلوهي ذو القعدة،  ل يف األشهر احلر الثاين: وقوع القت

 .(6)اً حق هبا شهر رمهان، وإن كان ع يمو  يلت
  

 
(١)  ( للماوردي:  الكبري  )١٢/٢١٧احلاوي  للشريازي:  املهذب  للرافعي: ٢١١/3(،  العزيز   ،)
 (. ٩/٢55وي: )لنو (، روضة الطالبني ل 3١3/ ١٠)
(٢ ( للجويين:  املطلب  هناية  ال3١6/ ١6(  للغز (،  )وسيط  الطالبني  (،  6/3٢٧ايل:  للنووي: روضة 
(٩/٢55 .) 
لقتل يف اإلحرام على األصح فيهما". روضة الطالبني: وال تغلظ حبرم املدينة وال با  ( قال النووي: " 3)
(٩/٢55 .) 
 /أ(. ٢هناية اللوحة )   (4)
للماو   (5) الكبري  للجويين: )   (، ٢٢٠/ ١٢)  :ردي احلاوي  املطلب  العز 3١5/ ١6هناية  للرافع(،  ي: يز 
 (. ٩/٢55لنووي: )وضة الطالبني ل (، ر 3١5/ ١٠)
(، روضة 3١6/ ١٠(، العزيز للرافعي: )١36/ ٧(، التهذيب للبغوي: )3٢8/ 6)   الوسيط للغزايل:(6)

 (. ٩/٢55الطالبني للنووي: ) 



 255  جلواهر البحريةا  

القرياااب غ  احملرم    (1)(بقتااال)و  يت ل،    ،اً مللل ر  ثلللاللللث: أن يكون القتيلللل قريبلللا حم ح لا
ي حيرم  قاضاااي ا تفاق عليه، واحملرم الذى الوادع،  د األعمام واألخوال على الصاااحيحكأو 

يشارع الت لي، مب رد احملرمية، فمل ت ل، بقتل  ناى، و واآلخر أا نكاحه لو كان أحدمها ذكر 
 .(2)ع، و  بقتل زوجة أبيه، أو ابنهأقاربه من الرضا 

، وإن كاان بينهماا تفااوت يف الت لي، أو شلللللللللللبله عملد الرابع: أن يكون القتلل عملداً 
 .(3)يأيتعلى ما س

 :العمدية وشبههايها بني احلال ف (4)(يشتبه)وهذه صور 
فقاد مر أن يف   على زي الكفاار، وظناه كاافراً  رب مساااااااااااااالمااً يف دار احلإذا قتال  ىل:ا:و 
  ،بب ففيها قو ن ووجه   (5)(هناإ: )فإن قلنا، ا   ببته قو ن، أصااااااااحهما: أهنوجوب دي

دياة  : أهناا ( 6)(واثنيهماا)، يف ماال القااتال  ، فت اب م ل اة حاالاةدأحاد القولني: أهناا دياة العما
والوجااه: أهنااا ديااة اخلطااأ خممساااااااااااااااة مؤجلااة على  ،  لااة على العاااقلااةالعمااد، مالاااة مؤج  شاااااااااااااابااه
 .(7)العاقلة

د أو حريب فأسالم مث أصاابه الساهم ومات، فاألصاح أن الدية إىل مرت إذا رمى  ال:انية:
األقوال   فياه  دياة اخلطاأ وعلى هاذا فهال باب دياة العماد، أو دياة شااااااااااااااباه العماد، أو    ،باب

 .(8)يطأ، قاله الرافعا: وجوب دية اخلالراجح هناملتقدمة، و 

 
 ساقط يف )ز(. (  1)
، (3١6/ ١٠)   (، العزيز للرافعي:٧/١3٧(، التهذيب للبغوي: ) ١6/3١3)   اية املطلب للجويين:هن(  2)

 (. ٩/55٢ للنووي: ) روضة الطالبني 
(، روضة 3١6/ ١٠يز للرافعي: )(، العز ٧/١34التهذيب للبغوي: ) (،  6/3٢8الوسيط للغزايل: )   (3)

 (. ٩/٢55الطالبني للنووي: ) 
 يف )ز(: نسبية.(  4)
 ز(. ساقط يف ) (  5)
 يها. يف )ز(: وثان(  6)
 (. ٢56/ ٩للنووي: )روضة الطالبني (،  ١٠/3١٧(، العزيز للرافعي: )3٢8/ 6الوسيط للغزايل: )(  7)
 املصادر السابقة. (  8)
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 .(1)ورجح ابن كج خملفه وقال: تكون الدية يف ماله   على عاقلته
يح وقطع به أبو حممد أنه إذا رمى إىل ما ظنه ح را فإذا هو إنسااان، فالصااح  :ال:ة:لا

وقاد يف:  ظناه حربياا، قاال ال زايلياة كماا لو  ولإلماام احتماال يف عادم وجوب الاد،  خطاأ حمض
 .(2)يفضيف حد اخلطأ احملحيصل من الصور خملف 

هم من  فقد نقول: هو فعل يصاااااااادر عن غ  قصااااااااد فيتعلق بنفس الفعل كمرور الساااااااا
قول: نا إذا ساااااقط من ساااااطح على إنساااااان وقد الصااااايد، أو من غ  تعلق بنفس الفعل كم
من  فهو كمرور السااااهم  (3)(صاااايداً )  ساااااان وظنهوإن تعلق القصااااد  لشااااخص إذا مل يعلمه إن

 .(4)الصيد
  

 
 (. ٢3٧-١6/٢٢38بيه البن الرفعة: )(، كفاية الن١٠/١٩٠للرافعي: )  العزيز(  1)
(، ١٠/3١٧عي: ) (، العزيز للراف6/3٢8للغزايل: ) (، الوسيط  ١6/3٠٧هناية املطلب للجويين: ) (  2)

 (. ٩/356روضة الطالبني للنووي: ) 
 . قط يف )ز(سا(  3)
(، ١84/ ٧التهذيب للبغوي: )   (،3٢8/ 6(، الوسيط للغزايل: ) ١6/3٠٧)طلب للجويين:  هناية امل  (4)

)الع للرافعي:  )3١٧/ ١٠زيز  للنووي:  الطالبني  روضة  الر 356/٩(،  البن  النبيه  فعة: (، كفاية 
(١5 /3٢٩ .) 



 257  جلواهر البحريةا  

 والتغليظ بيان التخفيف صفة فصل: يف
كماا تقادم   ،(2)(خممساااااااااااااااة)أن تكون    يملياة أوجاه:  (1)(من)فااملاالاة يف اخلطاأ ختفف  
الاان: التص  جلان ، ا يف يملث سااااانني، وختفيفها  لهااااارب وضااااارهبا على العاقلة، وأتجله

تل يه أيهاااااااااااااا إن يبت القومن الوجه الاالو: يرجع إل،  ء أو  ابتداواء قلنا: بب عليه  سااااااااااااا
 أو صاااادقته العاقلة،  (4) مع الاان وإن يبت  لبينة  (3)(جيتمع)لكنه  اقلة، اره، وكذبته الع قر 

حتملاات العاااقلااة مااا وجااب مع الاااان )و   (5)(فاااجتمع)يااه ابتااداء عاااد إليااه  فااإن قلنااا: بااب عل 
  (6) مع الاان(  إليها   إليه، فمل جيتمعء فهو راجع عليها ابتداوإن قلنا بب ،  عليه بصاااااااافته

 .(7)يف حق اجلان أو العاقلة
وتصاااور ،  ليهب عليه ابتداء، رجع التخفيف إوحكم التن يز حكم التأجيل إن قلنا ب

اجتمااعاه مع اآلخرين إذا صااااااااااااااادقتاه العااقلاة، وإن قلناا: باب عليهاا ابتاداء رجع إليهم دوناه  
عماد ، يف الوالت لي،  اقلاةتمع مع اجلاان إذا كاذبتاه العاوكاذا جي  آلخر يف حقهم،وجيتمع مع ا

 ، و (8)مليون جاذعاة، وأربعون خلفاةن، و جيااهباا مالااة يمليون حقاة، ويبوجوهباا على اجلاا
أو  ، كقتال الوالاد    يف ت لي، دياة العماد بني أن تكون اجلنااياة تقتهااااااااااااااي قصاااااااااااااااصاااااااااااااااً فرق 
 .(9)الولد

عشاار يها يف اخلطأ  دية املرأة، فت ب ف ل ة واملخففة يفاملذكورة يف املويراعى النساابة  
 

 يف )ز(: يف. (  1)
 يف )ز(: خمففة. (  2)
 يف )ز(: ال جيتمع. (  3)
 /ب(. ٢اللوحة )   هناية(  4)
 ز(: فال جيتمع. يف )(  5)
 .ني ساقط يف )ز(قوسما بني ال (  6)
 (. ٢56/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/3١8، العزيز للرافعي: )( 3٢8/ 6الوسيط للغزايل: )(  7)
 : هي احلامل من النوق، صغرت أو كربت. اخلِْلفة(  8)

 (. ٢٢8/ ٧منظور: ) لسان العرب البن   (،١٢/٢١3: ) للماوردي احلاوي الكبري
(، روضة الطالبني للنووي: 3/٢١١للشريازي: )  (، املهذب٢١5/ ١٢ري للماوردي: ) احلاوي الكب(  9)
(٩/٢5٩ .) 
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  لبون، وعشار حقاق، وعشار جذاع، ويف   (1)[بين ون، وعشار  ، وعشار بنات لببنات خماض
دية األطراف   (2)(يف)كذا  و ،  ومخس عشرة جذعة، وعشرون خلفة،  قةالعمد مخس عشرة ح

ن وحقة وجذعة، فإن ويف املوضحة إذا كانت خطأ بنت خماض وبنت لبون وابن لبو   ،كاليد
خطأ   (3)انتويف األصااااااابع إذا ك،  وخلفتانصاااااااف، ف، وجذعة ونكانت عمدا حقة ونصااااااا

عمادا يملث حقااق ويملث  كاان  وإذا  ،لبون وابناا لبون، وحقتاان وجاذعتاانابنتاا خمااض وابنتاا  
 .(4)جذاع وأربع خلفات 
اخلطأ  ، ويف س يوجب يف العمد وشاابهه أرش اجلراحة والطرف أعشاااراً وعلى هذا القيا

وتت ل،   ،هاوجوهبا على العاقلة وأتصااايل   ني:تخفف من وجه، وأما دية شااابه العمد فأمخاسااااً 
ويف وجه أو   ،مد احملض يملية أصااااااااااااناف كدية العيف  من وجه واحد: وهو وجوهبا أعشاااااااااااااراً 

لقتل اخلطأ يف احلرم، أو يف األشهر احلرم، وقتل قول: أن دية شبه العمد على اجلان، ودية ا
لتخفيف من الوجوه إمنا حيصاااال اى العاقلة و كدية شاااابه العمد، تكون مالاة مؤجلة عل احملرم،  

 .(5)لاملية يف اخلطأ إذا وقع يف غ  هذه األحوالا
رم، يف بتعدد أسباب الت لي،، فلو قتل ذا رحم يف احل  (6)(ديةال)و  يتهاعف ت لي،  
نه يزاد لكل حرمة أ  :وجه  وفيه،  حالة ةامالة من امبل عليه مال   األشااهر احلرم مل جيب سااو 

 .(7)يةقدر يلو الد

 
 كتب الشافعية.   )ط(: بنو، ويف )ز(: أبناء، واملثبت هو املوجود يفيف  (  1)
 ساقط يف )ز(.   (2)
 يف )ز(: كان. (  3)
املز خم(  4) ) تصر  ل( 8/35٢ين:  الكبري  احلاوي   ، ( املطلب ٢8٩/ ١٢لماوردي:  هناية  للجويين   (، 
 (. ٩/٢56(، روضة الطالبني للنووي: )3١٩/ ١٠افعي: )(، العزيز للر 3٢4/ ١6)
 (. ٩/٢56(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/3١٩للرافعي: )( العزيز  5)
 يف )ز(: التعدية. (  6)
 (. ٩/٢6٢)   بني للنووي:وضة الطال(، ر ١3٧/ ٧التهذيب للبغوي: )(  7)
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 .)2( (1)وفيه وجه ،ملذهبالدية  محرام على ا تت ل، و 
 فمل يدفع إليه  (3)(املبيع)ابتة للرد يف ساااملمتها من العيوب امل :ويشممرتيف يف إبل الدية

وإن كانت إبل من هي عليه هبذه الصاااااااااافة   ،)4( معيب و  مريض إ  برضااااااااااى املسااااااااااتحق
لك فقو ن،  محلت قبل ذ لولسااااااااااااادسااااااااااااة، ف  تكون إ  ينية وهي اليت دخلت يف ا  واخللقة

 .(5)نعم أصحهما:
  ببينة، فإن شاااااهد وأنكر املساااااتحق مل يقبل قوله إولو أحهااااار انقة وقال: هي خلفة 

ولو اختلف قول الشاااااااااهدين فيها مل تؤخذ، وإذا   ،هل اخلربة أهنا حامل أخذت عد ن من أ
  ؛شاق جوفها حلمل ا يف  تنازعاعلى قول اجلان فماتت عنده و  اعتماداً أخذها بشاهادهتما أو  

 وفيه  ،بد ا، على األظهرخلفة ن  ن عدم محلها غرمها املساااااتحق، وأخذ  إف  ،ليعرف احلال
الدين املقبوض انقص : أنه أيخذ أرش نقصان احلمل، ويكتفى به، وهو تفريع على أن  وجه

 .(6)عن وصفه مبلك 
ل؛ ألناه اماا ليسااااااااااااااات حباوقاال:  ن يل أهنا  ى أهناا حاامال مث ردهااولو أخاذهاا الوايل عل 

على  أخذها اعتماداً فإن كان    ،ألن جوفها انهااااامرتهاااااع، أو عها ومل وضااااا  (7)(وقت)  حان
وإن كان أخذ بقول   ،اجلان أهنا اجههااااااات يف يده أم   ه ردها ساااااااواء ادعىقول اجلان فل 

وإذا ادعى اجهاضاااااااااااااها    ،له ردهاعدلني خب ين، فإن مل يدع اجلان أهنا أجههااااااااااااات عنده ف

 
 (. ٩/٢6٢ي: ) (، روضة الطالبني للنوو ١3٧/ ٧)  هذيب للبغوي: الت(  1)
روضة الطالبني:   قال النووي: " وال تغلظ حبرم املدينة وال بالقتل يف اإلحرام على األصح فيهما".  (2)
(٩/٢55 .) 
 لبيع. يف )ز(: ا(  3)
 /أ(. 3)   هناية اللوحة   (4)
(5)  ( للشافعي:  لل ١٢4/ 6األم  الكبري  احلاوي  )م (،  للجويين ٢٢6/ ١٢اوردي:  املطلب  هناية   ،) 
 (. 3٢٠/ ١٠العزيز للرافعي: )  (، 3١8/ ١6)
 (،٩/٢6٠(، روضة الطالبني للنووي: ) ١٠/3٢١(، العزيز للرافعي: )3٢٩/ 6: )الوسيط للغزايل  (6)

 (. 46٢/ 8)النجم الوهاج للدمريي:  
 يف )ز(: وقتها. (  7)
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 .(1)دق اجلانجهني: أن املصح الو ه الويل فأصوكذبلكنا  عنده وكان
صااااااافة إبل البلد إن كان ن مل يكن ملن وجبت عليه إبل ف الب فإ  :وأما صممممممفة اإلبل

تفرقات على العااقلاة    (2)(وإن) ،وغاالاب إبال القبيلاة إن كاان بادوايً ،  ياه بلادايً الاذي وجبات عل 
 .(3)هقبيلته أو بلد م كمل منهم إعطاء حصته، وغالب إبلأو القبالل لز 

وهذا   يتصاااااور يف تفرق اآلحاد، فإن الواجب على الواحد يف:  (4)زازقال أبو الفرج ال
  ،يف بلده أو قبيلته وي ن يف أخر  ؤخذ به امبل، أو إمنا يتصااااااااور إذا كان ي ن    يبلا ما ي

 اعتربت وتعذر حتصاااااااايلها إ   كار من قيمتها  فإن مل يكن يف البلدة أو القبيلة إبل، أو كان
ن بعدت وع مت املؤنة والشاااااقة وإ  ،إن قربت املساااااافة  زمها نقلها منهاول  قرب البملد،أإبل 
 .(5)يف مبل املطالبة وتسقط فمل

 .(6)وضبط القاضي ومجاعة البعد مبسافة القصر فما فوقها، والقرب مبا دوهنا
 .(7)لسلموضبطه املتويل  حلد املعترب يف ا
مل  العزةموضااااااااع متها يف لى قية إحهااااااااارها عناد مؤ إن ز   ونقل الرافعي عن اممام: أنه

 .(8)يلزمه حتصيلها، وإ  لزم
ياه لنقال امبال فاإن كاان   ناه قاال: نن ر إىل ماا حيتااج إلوعباارة امماام يفهم خملفاه، فاإ
 

 (،٩/٠٢6روضة الطالبني للنووي: )   (،١٠/3٢١)(، العزيز للرافعي:  3٢٩/ 6الوسيط للغزايل: )  (1)
 (. 46٢/ 8هاج للدمريي: )النجم الو 

 )ز(: فإن. يف  (  2)
)ا(  3) للماوردي:  الكبري  للجويين: ) ٢٢5/ ١٢حلاوي  املطلب  للرافعي: 3٢٠/ ١6(، هناية  العزيز   ،)
 (. ٧١/ ١6كفاية النبيه البن الرفعة: )   (،3٢١/ ١٠)
 ترمجته. ت  هو السرخسي صاحب األمايل، وقد سبق(  4)
 .(١٠/3٢٢العزيز للرافعي: )  (5)
(، روضة 38٩/ 6النهاية للعز بن عبد السالم: ) اختصار    (، الغاية يف3٢٢/ ١٠للرافعي: )  العزيز(  6)

 (. ١6/٧5(، كفاية النبيه البن الرفعة: )٩/٢6٠الطالبني للنووي: ) 
 . (١34/ ١الرحيم احلارثي: )  ( تتمة اإلبانة: رسالة علمية حتقيق د. عبد٧)
 (. ١٠/3٢٢ي: ) لعزيز للرافع(، ا١6/3٢٠ية املطلب للجويين: )( هنا8)
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الذي يعز وجود امبل فيه،  مكان املطالبة قيمة مالها يف املكان    (1) يزيد على قيمة العزة يف
ها، ولو  ضااااااااااااااعااف الامن ا يف غ  مة مالهاها أكار من قيوقيماة مال  هال فيامباد  فإنه لو وجا

 .(2)لزمه حتصيله، وعبارة البسيط توافقه
إن كانت من صاااااااااااااانف بخر و  ،ة فاحلكم كما مربيل إن كانت غالب إبل البلد أو القف

كاااناات أو   (3)ي الكااه أرحبيااةفوجهااان، أصااااااااااااااحهمااا: أهنااا بااب عليااه من الصاااااااااااااانف الااذ
عاااقلااة ختتلف أد  كاال منهم من إباال ال  كاااناات  ، فااإن(6)أو عرا   (5)خبااايت  أو،  (4)[ديااةيااجم 

 .(7)د أو القبيلةواثنيهما: بب من إبل البل  ،إبله
  الويلربجي  جاب فوقاه ملخرج إىل اآلخر، فاإن كاان الواوعلى كمل القولني: لو عادل امل

وصاااااااارح به القهاااااااااة: املاوردي، واحلسااااااااني  عليه،  ربص أنه جيوإن كان دونه فالن ،ولهعلى قب
إذا كانت للعاقلة إبل وجب منها و  نن ر إىل إبل يفيف العاقلة فقالوا:  ليموالبندني ي وساااااااااااااُ 
عوا وأعطوا دوهنا فتطو ت فإن كان ،الهم خ ا من إبل البلد أو دوهنكانت إب  أهل البلد ساااااواء

 
 /ب(. 3)   ( هناية اللوحة ١)

 (.35٠الرمحن القحطاين: )   (، البسيط للغزايل، حتقيق د. عبد١6/3٢٠( هناية املطلب للجويين: ) ٢)

قال  3) املهرية(  إىل  الِعمراين:  منسوبة  وهي مهر :  وكذ   ة،  اليمن،  أهل  العرب  من  )اجمليدية قبيلة    لك 
: بنو  : من إبل اليمن. وقال ابن الرفعة: واعلم أن املهرية منسوبة إىل قوم من اليمن يقال هلم واألرحبية(

 هم. ن إلبلكا  مهرة، واألرحبية: من اليمن، وكذا اجمليدية منسوبة إىل جميد، وهو فحل
 (. 5/33٠البن الرفعة: )   كفاية النبيه(،  ٢٠٢/ 3البيان للعمراين: )

 النسختني جمدية، واملثبت هو املوجود يف كتب الشافعية.  ( يف 4)
األعناق،  5) اخلراسانية، طوال  اإلبل  األزهري: هي  قال  اللغة: (  ذوات سنامني. هتذيب  بال غلظ، 
 (. 8/6٩: ) فعة(، وانظر كفاية النبيه البن الر ٧/١3٧)
 سان األلوان. حهي: إبل جرد ملس    ( الِعراب6)

 (. ٢٠٢/ 3(، البيان للعمراين: ) 44/ 3حبر املذهب للروياين: ) 
(، روضة 344/ 6يف اختصار النهاية للعز بن عبد السالم: )   (، الغاية3٢٢/ ١٠( العزيز للرافعي: )٧)

 (. ٩/6٠٢الطالبني للنووي: ) 
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 .(1)اً وماله أييت يف اجلان أيه ،يفالدية قبلناهمن إبل 
قاااااااال:   الرافعي  إىليفلكن  عااااااادول  فمل  نوع  تعني  إ    مهماااااااا  فوقاااااااه،  أو  دوناااااااه  ماااااااا 

 .(2)يف لرتاضي
الساالم أن اختملف النوع  وجيوز أن الرج ذلك يف حق اجلان على اخلملف املتقدم يف 

حش جيب قبوله يف ز أخذه، أو كاختملف الصااااااااااانف   جيو حش   نسجلهل هو كاختملف ا
أو   يه فكان ذلك النوع مريهااااااااً من عل  أو إبل  (4)(البلد)، وأي نوع اعتربانه من إبل (3)قول
 .(5)فهو كاملعدوم، قاله اممام وال زايل معيباً 

ذا البلاد، وإانات كاذلاك، عادلناا إىل نوع إبال  وهو يقتهااااااااااااااي أان إذا اعتربان إبلاه أو كا
 أقرب البملد. (6)(إبل)ىل نوع إبل البلد فكانت كذلك، عدلنا إ اعتربان

 (8)[يعدل     (7)عتربان نوعا )فكان كذلك(وكملم الشااافعي يف األم يقتهااي أان إذا ا
 .(9)وقد صرح به العراقيون واملاوردي ،إىل نوع بخر، بل بب قيمته
 .لقيمةعدول إىل االم  لنسبة إىل كاملعدو ليه  ن جيعله  واكن رد كملمهما إ
  فاإن كاان فيهاا غاالاب   ،لاة فكاانات إبلهاا من نوعني أو أكارلقبيوإذا اعتربان البلاد أو ا

 
(، ٧/١3٩ي: ) للبغو (، التهذيب  ٢٢6/ ١٢وردي: ) الكبري للما  (، احلاوي١36خمتصر املزين: ) (  1)

 (. ١6/١٩٢(، كفاية النبيه البن الرفعة: )١٩/48تكملة اجملموع للمطيعي: )
 (. 3٢٢/ ١٠العزيز: ) (  2)
 ب(. ٢64/ 3خمطوط اجلواهر البحرية، نسخة املتحف: )ل   (3)
 يف )ز(: الدية. (  4)
 (.٠53: ) الرمحن القحطاين  يق د. عبدللغزايل، حتق(، البسيط  ١6/3٢٠طلب للجويين: ) ية املهنا  (5)
 ساقط يف )ز(. (  6)
 يف )ز(: فكذلك. (  7)
 يعدل.   (:طيف )(  8)
(9  )( للشافعي:  للم١١٧/ 6األم  الكبري  احلاوي   ،)( للجويين: ٢٢6/ ١٢اوردي:  املطلب  هناية   ،)
 (. ٢٢3/ ١٠(، العزيز للرافعي: )3٢٢/ ١6)
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 .(1)ة إىل املعطى قاله امماموإ  فاخل  وجب منه، 
 ،خ   والبخايت ،، كالبخايت والعراب نواعاً وإن اعتربان إبل من عليه الدية فكانت إبله أ

  (2)   اسااااااااااااااتوت  أحادمهاا: يؤخاذ من أكارهاا، فاإن  ن:، فوجهااّ  خ  واملهرياة ،واحل اازياة  ياةواملهر 
تربع  نوع بقسااااااااااااااطاه إ  أن ي  واثنيهاا: يؤخاذ من كال  ،عطى ماا شاااااااااااااااء منهاا وجزم باه ال زايلأ

، وألناه مل يطلع  ألول خترجيااً ا  اوأباد  ،اع، ونسااااااااااااااباه امماام إىل العراقينيفيعطى الكال من األنو 
 .(3)عليه

دا وإن ارا ،من كال نوع جاازأن يعطى    فاإن أراد واعإذا اختلفات األنيفوقاال املااوردي: 
أعطي إبله غالب فإن فإن مل يكن يف  ،لبها جاز، ساااواء كان أعلى أو أدىنعطي من أغأن ي

 .(4)يفمن األعلى جاز، وإن أعطى من األدىن قبل من العاقلة دون اجلان
ف يه مل يكل عل  ل القاتل  ن كان كل منها يفي مباإب  إذا اختلفت أنواعيفوقال املتويل: 

رج لكن الرج من الوسااااااط، و  يلزم أن ال  ، إ   لرتاضااااااي الرجه من األدىنلى، و من األع
 .(5)يفاةسطه خبملف الزكمن كل نوع ب

وأما بد ا فمل جيوز العدول عنها مع وجودها من غ  رضاااااااى املساااااااتحق، ساااااااواء كان 
ولو اتفقا على ، نحد النقدي أعدول إىليف القد  قول: أنه جيوز الو   ،أحد النقدين أو غ مها

وجود   ذ القيماة مع، واتفقاا على أخالف ماليااً قادين أو غ هاا جااز، كماا لو أتالعادول إىل الن
 .(6)، نص عليهاملال

 
 (.3٢٠/ ١6هناية املطلب: )  (1)
 أ(. /4ية اللوحة ) هنا  (2)
(3  )( للشافعي:  )١٢٢/ 6األم  للماوردي:  الكبري  احلاوي  للجويين: ٢٢5/ ١٢(،  املطلب  هناية   )
(١6 /3١٧( للغزايل:  الوسيط  للراف33٠/ 6(،  العزيز   ،)( للبغوي: 3٢٢/ ١٠عي:  التهذيب   ،)
 (. ٩/٢6١(، روضة الطالبني للنووي: ) ٧/١3٢)
 (.٢٢5/ ١٢ي الكبري: ) احلاو   (4)
 (. 3٢٠/ ١) الرحيم احلارثي:    ق د. عبد إلبانة، حتقيتتمة ا  (  5)
(6)  ( للشافعي:  )١٢3/ 6األم  للماوردي:  الكبري  احلاوي  للجويين: ٢٢5/ ١٢(،  املطلب  هناية   )
 (. ٩/٢6١(، روضة الطالبني للنووي: )3٢٢/ ١٠لرافعي: )(، العزيز ل3١٧/ ١6)
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.  يف إباال الااديااة  ح عنالصاااااااااااااال وليكن ذلااك مبنيااا على جواز  يف:  قااال صاااااااااااااااااحااب البيااان
 .(1)انتهى

 تقدم يف الصاالح، فإنه (2)(مقاديرها)إذا علما صاافاهتا مع   ماون ذلك فييك وجيوز أن
 أن ال زايل قطع يف هذه احلالة  جلواز.

مل تؤخذ امبل يف املوضاع الذي جيب حتصايلها منه، أو كانت   تؤخذ إ   كار  ذاوإ
ديد : اجلفيه قو ن  يف ملكه، فإىل من يرجع من قيمة مالها زايدة   يت ابن هبا، وليسااااااااااات

والقد  أنه يرجع إىل بدل مقدر، وهو ألف  ،بل ت ع إىل قيمتها  ل ة مانه يرجيح أالصااااااح
وجه أهنا    وفيه ،عشااار ألف درهم، نقرة خالصاااة مهاااروبة  (3)ة، أو ايينخالصاااة مهاااروبدينار  

  ،بال والادراهم، والادانن   ام بنيوقيال: القاد  أن اجلاان يتخ   ،مقادرة بعشاااااااااااااارة ب ف درهم
 .(4)رجع عن القد  ن الشافعيزن إىل أامل وأشار

يف احلرم،  و شبه عمد، أونا  لقد  فكان الواجب دية م ل ة  ن قتل عمدا أقل   فإن
 شهر حرام، فهل يزاد للت لي، شيء  فيه وجهان: أو

  

 
 (. ١١/4٩١البيان: )(  1)
 ز(: مقاديرها وأسباهبا. يف )  (2)
 ز(: اثنا عشر. يف )(  3)
للشافعي4) األم   ) :  (6/١٢3  ،)( املزين:  ) 35١/ 8خمتصر  للرافعي:  العزيز  روضة 3٢4/ ١٠(،   ،)

 (. ٩/٢6١الطالبني للنووي: ) 
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 ل ة ساااتة عشااارة ألف درهم، واثنيهما: أنه يزاد قدر الالو، فتكون الدية امل، أصاااحهما:  
 .(2)(1)ينار(ويمليون دينارا )ويلو دة ويملية ويملمثال نار،أو ألف دي

اثنيهما: يزاد و   ، ما:  أصاااااااحه  ابه وجهان:وعلى هذا ففي تعدد الت لي، بتعدد أساااااااب
  ،( 3)  حمرما يف احلرم يف األشااااااااهر احلرم، شاااااااابه عمد  فلو قتل رجملً   ،لكل ساااااااابب يلو الدية

و  ، ينارا ويلومليون دملية ويالة ويأو ألفا دينار ويملمثرون ألف درهم، وجب مثانية وعشاااااااااا
 .(4)والسبالك  بزئ الترب

 . ( 5)يففةن ، وهو مقتهى لف، طاليتخ  بني الدراهم والدانأن املعطي  يفوذكر اممام:  
، وعلى أهل الورق  اجلمهور أن على أهل الذهِب الذهبَ والذي نص عليه الشافعي و 

وتراعى صفاهتا    ،و ورقذهب أ  لبلد مننقد ا ل ب البت امبمَ وِّ  جلديد: قاُ  قلناوإن    ،الورقَ 
  اجلااان يف النقاادان يف البلااد فااإن اممااام الوإن كاااناات م ل ااة فااإن اسااااااااااااااتو   ،  لي، يف الت

 .(6)ءالتقو   يهما شا
لاه إبال   (8)[فاإن كاانات اليت جياب تسااااااااااااااليمهاا لو كاانات موجودة،    امبالُ  (7)(موَّ قَ وتاُ )

  إبل قوم صااااانف أقرب يكن هناوإن مل  ،وجبت قيمة )الصاااااحاح من ذلك الصااااانف يبةمع

 
 ساقط يف )ز(.   (١)
(، 3٧١/ ٧(، التهذيب للبغوي: ) 33٠/ 6(، الوسيط للغزايل: ) ١6/3٢4ية املطلب للجويين: )هنا  (٢)
 (.8/466مريي: ) الوهاج للدالنجم    (،٢6٢/ ٩وي: )الطالبني للنو (، روضة  3٢5/ ١٠لعزيز للرافعي: )ا
 /ب(. 4هناية اللوحة )   (3)
(4)  ( للرافعي:  )١٠/3٢5العزيز  للنووي:  الطالبني  روضة  الغاية٢6١(،  النهاية:   (،  اختصار  يف 
 (. 466/ 8النجم الوهاج للدمريي: )   (،6/345)
 (.3٢3/ 6١لب: )ملط( هناية ا5)
الع١6/3٢3طالب: ) (، هناية ال٢3١/ 6( األم للشافعي: )6) للرافع(،  (، روضة 3٢5/ ١٠ي: )زيز 

 (. ٩/٢6١الطالبني للنووي: ) 
 يف )ز(: ويقوم. (  7)
 يح. ، واملابت هو الصح)فإن مل تكن(  ( يف )ط(:8)
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امبل موجودة بلد امعواز لو كانت    (1)قيمة(  أو  مث ا عتبار بقيمة بلد الوجودالبملد إليهم،  
 .(2)يها  فيه وجهان، أشبههما الاانف

 .(3)ووقع يف لف، الشافعي أن القيمة تعترب يوم الوجوب 
قاالوا:    تراهمليم، أ جوب التسااااااااااااااملراد على ماا يفهماه كملمهم يوم و او يفقاال الرافعي:  
 .(4)يفمنها عند حملهالعاقلة يقوم كل جنم  الدية املؤجلة على 

قاد امبال اعتربت قيمتهاا يوم الوجوب، وإن يف حاال فإن وجبات  يفوقاال القااضااااااااااااااي: 
وكاذا قاال .  (5)يفحش فقادت وجبات قيمتهاا يوم فقادهااوجبات وهي موجودة فلم يتفق األداء  

 .(6)الرواين
 قالتوجد امبل، آلن بشاااااايء إىل أن  طالب ا  أامبل   د إعوازسااااااتحق عنولو قال امل

ه ملن علياه الادياة: أن يكلفاه قبض ماا عليا  األظهر أن األمر إلياه، وحيتمال أن يقااليفامماام:  
  نهأ مل يصار أحد من األصاحاب إىل أنه لو أخذ الدراهم مث وجدت امبل  (7)(إذ)لتربأ ذمته 

ه على مة امبل املالى معواز ال اصااااااااااااب قي  مإذا غر   خبملف ما  ،ليرد الدراهم ويرجع إىل امب
تعلق بتأخ ه عوض جيرب على ا حتمال املذكور مفرع على أن من له دين حال إذا مل ي قول

 .(8)يفامبراء منه   على مقابلهقبهه إذا بذله من عليه أو 
املوجود دياد: أيخاذ   قيهاا فعلى اجلا  ز عنلو وجلد بعض ا بلل الواجبلة وعج :  فرع 

 
 ساقط يف )ز(.  قوسني ما بني ال (  1)
 .( ٩/٢6٢نووي: ) (، روضة الطالبني لل3٢6/ ١٠)   للرافعي:  (، العزيز١4٠/ ٧التهذيب للبغوي: )  (2)
 (. 123 6( األم: ) 3)
 (. 3٢6/ ١٠يز: ) ( العز 4)
 (. 3٢٧/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ١4٠/ ٧التهذيب للبغوي: )  (5)
 (. ٩/٢6٢روضة الطالبني للنووي: )  (6)
 يف )ز(: إذا.   (7)
(8  ) ( املطلب:  )3٢١/ ١6هناية  للرافعي:  العزيز  وانظر:  روضة  ٧3٢/ ١٠(.  للنووي: (،  الطالبني 
(٩/٢6٢ .) 
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 .(1)كما مر  يوجد وعلى القد : الكملم فيما مل ،عدوميمة املوق
 .(2)يف  التلف عليه حقه  جيرب على قبول املوجود حش يفوقال املتويل: 

  

 
 (. ٩/٢6٢للنووي: )  (، روضة الطالبني ١٠/3٢6افعي: )العزيز للر (  1)
ن الرفعة: (، وانظر: كفاية النبيه الب٢٠3/ ١الرحيم احلارثي: )  تتمة اإلبانة للمتويل، حتقيق د. عبد ( 2)
(١6 /٧4 .) 
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 :وأما املنقصات للدية املذكورة فأربعة فصل:
سااااااااااااااواء قتلها رجل أو  جل،الر ، فدية املرأة على النصااااااااااااااف من دية  أحدها: األنوثة 

 .(1)امرأة
ساااون من امبل، منها مخس مخ  :(2) سااالمة يف القتل العمد وشااابههملااحلرة   ب يف  يف

 .(3)ةعشرة حقة، ومخس عشرة جذعة، وعشرون خلف
وعشااااار    (4)ويف اخلطأ: عشااااار بنات خماض، وعشااااار بنات لبون، )وعشااااار ابنا لبون،(

 .(5)حقاق، وعشر جذاع
لى حاته عالرجل وجرا  على النصااااااااااف من دية أطراف  ا أيهاااااااااااً ودية أطرافها وجراحاهت

 .(6)(الصحيح)ديد اجل
وسااابع حقاق مخس وعشااارون من امبل، عشااار خلفات،  :ا يف العمدفي ب يف يده

  ،ونصاف خلفة، ونصاف وربع حقة   ،ويف موضاحتها بع ان  ،وسابع جذاع ونصافونصاف،  
ليت  ا أرش احات اهاااااااااااء واجلر ونصااااااااااف وربع جذعة، وعلى هذه احلساااااااااااب يف مجيع األع

 .(7)مقدر
الواجب على الالو ذا زاد أة تسااااااوي الرجل إىل يلو الدية فإملر ن اإ:  قد  قولال  ويف

 
للشافعي: ) (  1) الوسيط للغزايل: ) 6/4١١األم  للراع(، ال33٠/ 6(،  (، روضة ١٠/3٢6فعي: ) زيز 

 (. 468/ 8(، النجم الوهاج للدمريي: )٩/5٧٢للنووي: )   الطالبني
 /أ(. 5هناية اللوحة ) (  2)
 (. ٢63/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) 33٠/ 6(، الوسيط للغزايل: )6/١١4األم للشافعي: ) (  3)
 )ز(.ساقط يف    لقوسني ما بني ا(  4)
للشافعي: ) (  5) الوسيط  6/١١4األم  للرافعي: ) 33٠/ 6غزايل: ) لل (،  العزيز  (، روضة 3٢6/٠١(، 

 (. 468/ 8جم الوهاج للدمريي: )(، الن٩/٢5٧الطالبني للنووي: ) 
 ساقط يف )ز(. (  6)
للشافعي: ) (  7) الوسيط للغزايل: ) 6/١١4األم  العزيز  33٠/ 6(،  (، روضة ١٠/3٢6للرافعي: ) (، 

 (. 684/ 8النجم الوهاج للدمريي: ) (،٩/٢5٧نووي: ) الطالبني لل
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 .(1)صارت إىل النصف
ويف يملث ل، ويف أصااااااااابعني عشااااااااارون، منها عشااااااااار من امب وعلى هذا ففي أصااااااااابع

 .(2)ويرو  عن مالك وأمحد ،يمليون، ويف أربع عشرون
 .(3)عنهوروي أن الشافعي رجع 
 .(4)واخلناى املشكل كاملرأة

سااااااااااااااواء   لقتال عمادا أو خطاأ،في اب يف الرقيق قيمتاه، سااااااااااااااواء كاان ا  ،: الرإلالثلاين
جب فيها أييت يف ف الرقيق وجراحاته فالواراأط  (5)(فأما) ،نقصااات عن قدر الدية أو زادت 

 .(6)واملدبر واملكاتب وأم الولد كالقن  ،لبخر القسم األو 
 القساااااااام فيه يفيأيت الكملم سااااااااو .  (7)رد الواجب إىل ال رةو يوه  ،االجتنانالثالث: 

 .(8)لرابعا
  

 
 (. ٩/٢5٧للنووي: )  روضة الطالبني   (،١٠/3٢8العزيز للرافعي: )(  ١)
(، املغين: ١3/45٧(، النوادر: )٩/٢5٧(، روضة الطالبني للنووي: )3٢8/ ١٠للرافعي: )( العزيز ٢)
(8/4٠3 .) 
 (. 3٢8/ ١٠)(، العزيز للرافعي:  35١)  خمتصر املزين: (  3)
 (. ٩/٢5٧، روضة الطالبني للنووي: ) (4٩5/ ١١)   : (، البيان للعمراين6/٢6األم للشافعي: ) (  4)
 )ز(: وأما.   يف (  5)
 (. ٢58/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/3٢٩(، العزيز للرافعي: )33١/ 6: )الوسيط للغزايل(  6)
 (. ٢6٧/ ٩ة الطالبني للنووي: )(، روض١٠/3٢٩ز للرافعي: )(، العزي33١/ 6الوسيط للغزايل: )(  7)
 أ(. ١٠/6١ملتحف: )ل ة، نسخة اريخمطوط اجلواهر البح(  8)
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 ر أصنا : الكفر، والكفا املنقص الرابع: 
وهو من امبال يملياة    و دياة املساااااااااااااالم، وديتهماا يلاأحلدهلا: اليهودي، والنصلللللللللللراين

أيبتنا لإلبل بد  مقدرا فإن    ،اف املذكورة يف الت لي، والتخفيفويمليون ويلو من األصااااااااااان
ديناارا، ويلاو ديناار، ومن الورق    (1)(مليونلاة ويملياة ويامثايمل)لى القاد  فهو من الاذهاب  ع
 .(2)ربعة ب ف درهمأ

شااااأت قلت: يلو مخسااااها، أو مخس  يلاا عشاااار دية املساااالم، فإن  (3)دية اجملوسللليو
، بع  من األصااناف املتقدمةويلاا   يلاها، أو مخس دية اليهودي والنصااران، وهو ساات أبعرة

لدراهم مثامنالة  ، ومن اماقا ً ن  ة وستو الذهب ست  (4)(نم)لقد  يف إيبات البدل هو ى اوعل 
 .(5)همدر 

نساااااء اجملوس أن دية وفيه وجه:    ،نصااااف من دية رجا مودية نساااااء الصاااانفني على ال
الااذين بااب فيهم مااال ديااة   وطرده بعهااااااااااااااهم يف سااااااااااااااااالر الكفااار  ،كااديااة رجااا م، كااال رة

ودياة   ،همدر ألفاا  على القاد     دياة اليهودياة والنصاااااااااااااارانياة  كونوعلى املاذهاب ت ،(6) اجملوس
  الة درهم، ويف موضااحته مالتاودية أصاابع اليهودي والنصااران أربعم ،اجملوسااية أربعمالة درهم

رأة على النصف من وامل  ،ادرمها، ويف موضحته أربعون درمهويف أصبع اجملوسي مثانون   ،درهم
 .(7)ت لي،، والتخفيفهؤ ء اليف دايت ويراعى  ،ذلك على املذهب

 
 وثالثون. )ز(: ثالمثائة  يف  (  1)
(، العزيز للرافعي: 6/33١(، الوسيط للغزايل: ) 353(، خمتصر املزين: ) ١١3/ 6األم للشافعي: )  (2)
 (. ٩/٢58(، روضة الطالبني للنووي: )33٠/ ١٠)
 ( هذا الصنف الاان. 3)
 ساقط يف )ز(. (  4)
: (، العزيز للرافعي6/33١زايل: ) (، الوسيط للغ335: ) صر املزين(، خمت١١3/ 6للشافعي: )  األم  (5)
 (. ٩/٢58(، روضة الطالبني للنووي: )33٠/ ١٠)
 /ب(. 5هناية اللوحة )   (6)
(، الوسيط للغزايل: ١6/43٩(، هناية املطلب للجويين: ) 3١١/ ١٢لماوردي: )احلاوي الكبري ل  (7)

= 
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ملث اع، ويعشااااااار جذعمد وجب عشااااااار حقاق، و   شااااااابه  دا أودي عمقتل اليهو  ذافإ
ي ت لي اا، وجاب من بناات وإن قتال خطاأ ومل يقرتن باه ماا يقتهاااااااااااااا  ،عشاااااااااااااارة خلفاة، ويلاو

  ،كذا من األصااااااااااااااناف الاملية الباقية بنات اللبون كذلك، و   (1)(من)ويلاان   املخاض سااااااااااااااتة
ويف حاالة    ،فاةااا خل ويل  ، وخلفتاان،ن، وجاذعتاانحاالاة الت لي، حقتاا وجياب يف اجملوسااااااااااااااي يف

 .(2)ل واحد من األصناف اخلمسةالتخفيف بع  ويلو من ك
 .(3)ل ات عند القاضيوهذا الت لي، مطرد يف مجيع امل 

املاتاويل:   مان  يفوقاااااااال  لاكان  غا   ألناااااااه  الاكافاااااااار  حلارم؛  حاق  يف  الاتا الايا،  جياري    
 .(4)يفدخوله

، وهو ةصاااااااااام خاهاجملوسااااااااااي الدرالواجب يف دية  مد وغ ه: أن اوعن الشاااااااااايخ أيب حم
 .(5)خال  مبل وهو النص  لي،والت،، مثانون درمها، و  ت ل 

بعقد ذمة، أو بعهد جر   واجملوس املعصاااااااااااومني  (6)(والنصاااااااااااار ) هذا كله يف اليهود
 .أو اتجراً   ن دخل رسو ً  ؛، أو  مانمعهم مؤقتاً 

  

 
(6/33١) ( للبغوي:  التهذيب  لل٧/١٧٠،  العزيز  ) راف(،  الطا3٠3/ ١٠عي:  روضة  للنووي: (،  لبني 
(٩/58٢ .) 
 يف )ز(: ومن.   (1)
 (. ٩/٢58(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/33١العزيز للرافعي: )(  2)
 (.3١5/ ١6هناية املطلب: )(  3)
 (. ٢١٢/ ١الرحيم احلارثي: )  تتمة اإلبانة، حتقيق د. عبد(  4)
للش(  5) )األم  للجويين: ١١3/ 6افعي:  املطلب  هناية  للد النج   (، 3٢4/ ١6)   (،  الوهاج  مريي: م 
(8/4٧4 .) 
 يف )ز(: والنصراين. (  6)
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وهم  كالزاندقة  كتابة  بهالذين ليس هلم كتاب وال شلل الصللنف الثالث من الكفار: 
وعبدة األواثن، واألصاااااااانام، والشاااااااامس، والقمر،  ي هرون امسااااااااملم ويبطنون الكفر، الذين

لو دخل واحد من هؤ ء  مان لرساالة أو بارة فقتله قاتل لكن  ،ميف قتلهمل دية  ف  املرتدون
 وأحلق ،اجملوساااااااااااااي  ت، وهي ديةيه أخس الدايوإن كان عابد وين أو مشس أو قمر وجب ف

م وال زايل والرافعي  فقاد أطلق اممااوإن كاان مرتادا    ،إىل مادة معلوماة  عواز و إذا  اين باه ماا  الرو 
 .(1)يف قتلهالقول  نه   شيء 

الادياة على الاذمي وعلى مرتاد مالاه بقتلاه وجهاان، وأهناا إذا   أن يف وجوب   لكن تقادم
رتد إذا حتزبت ويتصااور ذلك يف امل،  ه وجهانيف  ت فهل هي دية مساالم أو دية جموسااي وجب
طريق الكفار فيهم وجنا منهم رسااول أو جاء    مراعاةرتدين، ومساات احلاجة إىلمن املالفة  ط

 .(3)فإان نؤمنهصلحة من  للمالكفار أل (2) من جهة
فيه تردد للشاايخ أيب حممد، واألصااح:    د رتفهل يلحق  لويين، أو  مل  وإن كان زنديقاً 

حقيقي أماا لو   (5)(نإااا)مناه مل يساااااااااااااابق    (4)(وكاذلاك )وماا تقادم يف مرتاد،    ،لويينإحلااقاه  
ضامان    (6)(و )هد له و  أمان من الكفار حقيقي فهو كاملرتد، ومن   ع  تقدم منه إساملم

صاااااااااااااالى  أمر الكفار الذين بل تهم دعوة نبينا حممد  (7)(من)يف قتله مطلقا، ومجيع ما تقدم  
 .(8)  عليه وسلم إىل امسملم

 
(، ١٠/3١3(، العزيز للرافعي: ) 6/33١(، الوسيط للغزايل: ) ١6/43٩هناية املطلب للجويين: ) (  1)

 (. ٩/٢58روضة الطالبني للنووي: ) 

 /أ(. 6هناية اللوحة ) (  2)

(، روضة ١٠/33٢للرافعي: ) عزيز  (، ال١١/3١6(، البيان للعمراين: ) ١٧٢/ 3ريازي: )املهذب للش(  3)
 (. ٩/٢5٩بني للنووي: ) الطال

 يف )ز(: وله كذلك.   (4)
 يف )ز(: إسالم.   (5)
 يف )ز(: ال.   (6)
 يف )ز(: يف.   (7)
امل(  8) ) هناية  للجويين:  )43٩/ ١6طلب  للرافعي:  العزيز  للنووي: 33٢/ ١٠(،  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢58 .) 
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الللل  عملم، والاااادعاااااء إىل ل امبااااهم قفمل جيوز قتل   :دعوة بلغتهمأملللا من مل تكن 
 .(1)قاتل قبل ذلك ضمنه  لكفارة قطعاً له قت فلو امسملم،
 :والدية ففيه أحوال ،صا أما ضمانه بالقو

، وهو على دين حق، وهم اليهود أحمدهما: أن يكون بلغتمه دعوة ا:نبيماء املتقمدمني
املسااااااااااالم بقتله على القصاااااااااااال  يبدلوا ففي وجوب لذين مل حيرفوا، وملوالنصاااااااااااار  واجملوس ا

 وجهان:
وأظهرمهاا: أناه   جياب لكن باب   ،وصااااااااااااااححاه الرواينناه جياب،  لقفاال: أأحادمهاا ل

 .(2)دية مسلم :أحدمها ، وفيها وجهان:الدية
ن املذهب أنه جيب دية ذلك الدين، فإن جهلنا  يفإ  :وقال صااااااااااحب املهذب   :والاان
 .(3)يفب دية جموسيجيا: وأظهرمه ،جيب دية مسلما: أحدمه الدين فوجهان:دية ذلك 

، ففي وجوب القصااااااااااااااال وجهاان، وبنومها  دعوة نيب قط  تبلغمهال:مانيمة: أن يكون مل
تكذيب بلع كانوا على اماان حش كفروا أصاااااااااال، وهو أن الناس من قبل ورود الشاااااااااارا على

وعلى  ،بول: جيعلى األ ل، وفيه وجهان:الرسااااااااال، أو كانوا على الكفر حش بمنوا  لرسااااااااا
ر: على ويف بخ ،وجوب دية كاملةافعي يف موضااااااااااع على وأما الدية فنص الشاااااااااا ،   الاان:

والطريق الاان:   ،إيبات قولنيأحدمها:    طريقان:ولألصاااااااحاب  ،الدايت   (4)(أخس)وجوب 
 .(5)، ومحل األول على احلالة األوىلالقطع  لقول الاان

 
 (. 3/٢٠٢زي: )(، املهذب للشريا3١٢/ ١٢وردي: ) كبري للما الوي  احلا(،  4٠/ 6األم للشافعي: )(  1)
 (. ٩/٢5٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/33٢(، العزيز للرافعي: ) ١١/4٩4البيان للعمراين: )   (2)
(، روضة ١٠/33٢(، العزيز للرافعي: ) ١١/4٩4(، البيان للعمراين: ) ٢٠٢/ 3املهذب للشريازي: )  (3)

 . (٩/٢5٩الطالبني للنووي: ) 
 يف )ز(: أحسن.   (4)
(، ١٢/3١٢(، احلاوي الكبري للماوردي: )8/38٠(، خمتصر املزين: ) ٢53/ 4م للشافعي: ) األ (  5)

(، روضة ١٠/33٢(، العزيز للرافعي: )33١/ 6(، الوسيط للغزايل: )44٠/ ١6هناية املطلب للجويين: )
 (. ٩/٢5٩نووي: ) الطالبني لل
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ية أو ناالتع و وإبطال الصااااااااااااااان قدم العاملكان يعتقد   (1)(إن)يفسااااااااااااااي:  جوقال املاساااااااااااااار 
العامل ويوجد الصاااانع والالف ما طريقه    (2)(تقدا حدث وإن كان مع)  ،التاليو، فمل ضااامان

 .(3)يفته دية مسلمالسمع، فدي
ابن أيب هريرة:   قباااال أنيفوقااااال  الاااادعوة حم وجون   الصااااااااااااااحيح أن الكفااااار  تبل هم 

 .(5) ه الدعوة مشركاً ن مل تبل نه مسى مفعي، فإوهو ظاهر كملم الشا. (4)يفبعقو م
أوجااب يف الويين الااذي مل تبل ااه  إنااه  هااذا الااالف نص الشاااااااااااااااافعي، فاايفلرواين:  ل اوقااا

 ولو جعله حم وجاً   ،يهودي والنصااااران دية يهودي ونصاااارانال  ويف  ،(6) الدعوة دية جموسااااي
 .(7)يفبعقله ملا أوجب ذلك 

يف، لكن مل  بعاد التحر دخال فياه   لتبمديملبمدين حلقمه ا  ال:مال:مة: أن يكون متمسمممممممممممكماً 
  (8) ( أخس)ذلاك الادين، أو    هالفمل قصاااااااااااااااال يف قتلاه، وهال باب دياة أ  لفاهالاايبل اه ماا  
 .(9)فيه أوجه ، أو دية مسلم الدايت 
 ،رافعي وجها، فتص  األوجه أربعةأنه   جيب شيء، وجعله ال  بد  اممام احتما ً أو 

الدايت،    (11)(أخس)وجوب   (10)(ألخرينيني ااحلال)قال الرافعي: واألشااااااااااااابه  لرتجيح يف 
 

 يف )ز(: إذ. (  1)
 دوث. يعتقد ح   ن)ز(: وإن كا  يف (  2)
 (. ١6/3١٠(، كفاية النبيه البن الرفعة: )١٠/١6١عي: )( العزيز للراف3)
 (. 6/٢5٩روضة الطالبني للنووي: )  (4)
للشافعي: (  5) ) 3٧/ 6)  األم  للماوردي:  الكبري  احلاوي  للنووي: ١5٩/ ١3(،  الطالبني  روضة   ،)
(6/٢5٩ .) 
 /ب(. 6هناية اللوحة )   (6)
 (. 6١/3١١رفعة: )لنبيه البن االكفاية    (7)
 حسن. يف )ز(: أ(  8)
(، ١٠/33٢(، العزيز للرافعي: ) 6/33٢(، الوسيط للغزايل: ) ١6/43٩هناية املطلب للجويين: ) (  9)

 (. ٩/٢5٩ني للنووي: ) روضة الطالب
 يف )ز(: احلالتني األخريتني. (  10)
 يف )ز(: أحسن. (  11)
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 .(1)أهل دينهية  دويف األوىل

 بقي يف الفصل مسألتان:
خملف  مبين على  ، وأمرهم  األوىل: الصلللاب ون من النصلللارى، والسلللامرة من اليهود

فإن كانوا كفارا عندهم مل جيب بقتلهم   ،ملتهم، أو مبتدعة أييت يف اجلزية أهنم كفرة عند أهل
  (2) ( أخس)  بب، و حكمهم حكم من   كتاب  م من الكفارو لنصاااااااااران،  اليهودي وادية  

ذا بمنوا، وإن كااانوا   يكفروهنم و  الرجوهنم عن  قتلهم إ    جيوز  (3)(وإن كااان)  ،الاادايت 
 .(5)بدايهتم دون فقدهاكسالر فرقهم يهمنون حالة العصمة   (4)(فهم)لتهم م

هم،  واز نكااح ج يفعهااااااااااااااهم أطلق قولنيوقاد ساااااااااااااابق يف النكااح أن بيفقاال الرافعي:  
 .(6)يفة فملبد من جميء هذه الطريقة هناريوسيأيت ماله يف التقرير  حل

ه وسااااالم فحكمه كما ولو كان الساااااامري والصاااااابأي مل تبل ه دعوة نبينا صااااالى   علي
 .(7)تقدم فيمن مل تبل ه الدعوة

  حكمه حكم غ ه من املساااااااااااالمني يف   الثانية: من أسللللللللللم يف دار احلرب ومل يهاجر
 .(8) أم ة، ء متكن من ا  ر القصال والدية بقتله سواوب وج

 
(، ١٠/٢33لعزيز للرافعي: ) (، ا6/33٢للغزايل: )   يط(، الوس١6/43٩هناية املطلب للجويين: ) (  1)

 (. ٩/٢5٩روضة الطالبني للنووي: ) 
 يف )ز(: أحسن. (  2)
 يف )ط(: وإن كانوا.(  3)
 ساقط يف )ز(. (  4)
)خمتصر  (  5) ) 384املزين:  للجويين:  املطلب  هناية  للماوردي: ١6/43٩(،  الكبري  احلاوي   ،)
 كملة اجملموع للمطيعي:(، ت٧/١٧١ذيب للبغوي: )(، الته33٢/ 6)(، الوسيط للغزايل:  3١٢/ ١٢)
(١٩ /388 .) 
 (. 33٠/ ١٠العزيز: ) (  6)
 (. 388/ ١٩(، تكملة اجملموع للمطيعي: ) ١٠/33٠العزيز للرافعي: )(  7)
وي: (، روضة الطالبني للنو ٢6٢/ ١٩(، تكملة اجملموع للمطيعي: )333/ ١٠زيز للرافعي: )الع(  8)
 (. ١١4/ ١٧ة: ) يه البن الرفع(، كفاية النب٩/٢5٩)
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قااال املاااوردي: يف ضااااااااااااااماااناه    غتله اللدعوة أ  ال بل  هلل  ،إذا قتلل من مل يعلم  فرع:
واألول: قول من  ماان أو الكفر ى األصاال املتقدم، هل األصاال يف الناس اوجهان بناء عل 

، وأكار ابن أيب هريرة  قولهو  يف التوحيااااد  لعقاااال دون الساااااااااااااامع و   قاااال: أهنم حم وجون
، وإن (1)( لساااامع)فيه  الاان: قول من رأ  أهنم حم وجون  ،نيهاااامذا  البصااااريني، فعلى ه

ومها    ،ني، وأيب حامد، فعلى هذا   يهااااااااااااامناديوصااااااااااااالوا إىل معرفته  لعقل وهو قول الب د
فهم   هفااإن قلنااا: اقرتن باا  اقرتن  لعقاال أم تعقبااه مبنيااان على وجهني يف أن التكليف هاال  

 .(3)فهم حم وجون  لسمع ،تعقبه: لناوإن ق ، لعقل دون السمع (2)(فيه)حم وجون 
  

 
 (: يف السمع. يف )ز(  1)
 يف )ز(.  ساقط(  2)
(3  ) ( للماوردي:  الكبري  ) 3١3/ ١٢احلاوي  للبغوي:  التهذيب  للعمراين: ١٧١/ ٧(،  البيان   ،)
 (. ٩/٢5٩(، روضة الطالبني للنووي: )33٢/ ١٠يز للرافعي: )(، العز ١٢١/ ١٢)
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 فيما دون النفس  (1) /الثاين: يف الديات الواجبةاب الب
، وإزالة جرح وشاااااااااااق، وقطع يبني طرفاً   :النفس ثالثة أنواع  على غري  اجلناياتو
 منفعة.

 .لى سالر البدنوجه، أو علأس، أو اوهي إما على الر  ،النوع األول: اجلراحات
، وهو يف ، فمنها املوضاااااااحة، وفيها نصاااااااف عشااااااار الديةجهلو أما اليت على الرأس وا

 .(2)احلر املسلم الذكر، مخس من امبلحق 
م أي ي هره، وهو يقتهااي أنه لو غرز إبرة أو ف اميهاااح مبا يوضااح الع صاانامل وحدَّ 

لنص الذي أورده كا ون أنه  اهر اف   ،يف رأسااه ووصاالت إىل الع م   يكون إيهاااحاً  خميطاً 
 .(3)إيهاح

بع ، ويف الذمي ومن يف معناه  املرأة نصاااااف عشااااار ديتها، وهو بع ان، ونصاااااف  ويف
لى القد  يف الدانن ،  ع  ة أيهاااااااااً هذه النسااااااااب ىلو بع ، وتراعويف اجملوسااااااااي ي  بع  ويلاان،

 .(4)والدراهم
ففي الرجل احلر املسااااالم    ،مع اميهااااااح وجب عشااااار دية املهشاااااوم  فإن هشااااام الع م

 .(5) أنه جيب فيها أرش موضحة وحكومةل قد قو ا وقيل فيه ،عشر من امبل
وجيب يف  ،كار منهأ وأبقدر اميهاااااااح أو دونه،  فرق بني أن يكون ا شاااااام   (6)( و )

 
 (. /أ٧هناية اللوحة ) (  1)
 (.48١/ ١٢لكبري للماوردي: ) احلاوي ا  (، 348ملزين: ) (، خمتصر ا6/54للشافعي: ) األم  (  2)
(، ١٢/١48(، احلاوي الكبري للماوردي: ) 333/ 6(، الوسيط للغزايل: )6/54األم للشافعي: )(  3)

 (. 33٧/ ١6للجويين: ) هناية املطلب  
(، الوسيط للغزايل: ١6/33٧يين: ) (، هناية املطلب للجو ١48/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )  (4)
ل6/333) التهذيب  )ل(،  للرافعي: ٩5/ ٧بغوي:  العزيز  للنووي: 333/ ١٠)  (،  الطالبني  روضة   ،)
(٩/١٧٩ .) 
 (. ١٧٩/ ٩طالبني للنووي: )(، روضة ال١٠/333(، العزيز للرافعي: )٩5/ ٧التهذيب للبغوي: )  (5)
 يف )ز(: بال.(  6)
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املرأة والذمي واجملوساااي هبذه النسااابة، فإن نقل مع اميهااااح وا شااام الع م وجب عشااار دية  
 .(1)رجل احلر املسلم مخسة عشر بع اً نصفه وهو يف ال، و اجملين عليه

ين ة احمليطة  لدماغ، ففيها يلو دية اجملوإن صاااااااارت مأمومة  ن وصااااااالت إىل اخلريط
أحاادمهااا للمراوزة: أهنااا   وهي الاادام ااة، ففيهااا طريقااان:  ريطااة الاادماااغ،عليااه، فااإن خرقاات خ

والاان للعراقيني،    ،اجلراحات   من ا متام الدية، وليسااااتموجبة كحز الرقبة في ب فيه  مدففة
 .(2)نص أن فيها يلو الدية كاملأمومةعن ال يطرب ورواه القاضي ال

أناه جياب تفهاااااااااااااايلهاا ذي أراه  وقاال املااوردي: الا  ،أن خترق الادمااغ أو  و  فرق بني  
وي هر أير اخلملف فيهاا إذا حز بخر   ،على املاأموماة بزايدة حكوماة خلرق غشااااااااااااااااء الادمااغ

 .(3)الديةب بوعلى الاان:  ،فعلى األول:   شيء عليه ،حشوتهرج رقبته أو أخ
وحيكى عن النص: أن واجبها نصااف   حهماأصاا  جهان:ويف ا امشة من غ  إيهاااح و 

والاان: أن واجبها   ،ن امبل يف احلر على احلر املسااااالموهو مخساااااة معليه،  عشااااار دية اجملين
وجزم من  ذه احلكومة أرش املوضااااااااحة ا هبوتردد القاضااااااااي واممام يف أنه هل يبل  ،احلكومة

 .(5)امشة مع اميهاحا  أرش (4) يبلا هباورجح أنه    ،هبا ذلك ا بل بعد أنه   ي
إن أحوج  والشاق مخراج الع م، وتقواه، ف  بطّ الإىل وحمل الوجهني إذا مل حيوج ا شام 

عشاااااااار   ل ببح هوجيراين فيما إذا نقل الع م من غ  إيهااااااااا  ،إليه وجب دية هامشة قطعاً 

 
: يلالوسيط للغزا  (، ١6/334(، هناية املطلب للجويين: ) 33٢/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )  (1)
(6/333 .) 
املزين:   (2) )35١)  خمتصر  للماوردي:  الكبري  احلاوي  للجويين: ٢34/ ١٢(،  املطلب  هناية   ،)
 (. ٩/٢64ة الطالبني للنووي: )(، روض335/ ١٠(، العزيز للرافعي: )335/ ١6)
يل: (، الوسيط للغزا١6/335طلب للجويين: ) (، هناية امل٢35/ ١٢ للماوردي: )احلاوي الكبري  (3)
(6/333 .) 
 /ب(. ٧اللوحة )   هناية  (4)
) األ  (5) للشافعي:  )6/8٢م  للماوردي:  الكبري  احلاوي  للجويين: ٢34/ ١٢(،  املطلب  هناية   ،)
 (. ٩/٢64(، روضة الطالبني للنووي: )335/ ١٠(، العزيز للرافعي: )335/ ١6)
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 .(2)ي بوجوب أرش املنقلةاوردملوجزم ا (1)الدية ونصفها، أو حكومة 
ال، أو صااى األول القفعل   ن، ونقل اثلو، وأّم رابع رجملً احد وهشاام اثولو أوضااح و 

وعلى كال واحاد من الااان والااالاو مخس من امبال على الصااااااااااااااحيح أن   ،مخس من امبال
لواجب وأما على القول اآلخر: فا ،أرش مقدر  شااااااااام والنقل من غ  إيهااااااااااحالواجب يف ا 

املنقلاة، وهو   ش املاأموماة على أرشوعلى الرابع فهاااااااااااااال أر   ،ماة جناايتاهمنهماا حكو   لعلى كا
وفيه وجه: أهنم جيعلون شااااااركاء يف املأمومة فيكون  ،لى الصااااااحيحعويلو   انية عشاااااار بع اً مث

 .(3)على كل واحد مثانية أبعرة ويلو يلو الدية عليهم أر عاً 
تلزمه الدية كاملة كما يفوي:   بولو جاء بخر وخرق خريطة الدماغ، قال القاضاااااااااي وال

وأما على  ،تقدمةوهو تفريع على طريقتهم امل  .(4)يفإنسااااااااان بعد أن قطع أطرافه  لو حز رقبته
 .(5)دية، فينب ي أن بب عليه احلكومةطريقة العراقيني أن فيها يلو ال

شاااني يزيد حكومته على أرش   (6)(هبا)ن حيصااال  واعلم أنه   فرق يف املوضاااحة بني أ
 .(7)ذهبعلى امل  ، و  يزيد على نصف عشر الدية مأاملوضحة 

ين من ديتها، وأرش شاينها فمن الواجب يف موضاحة اجلبهة أكار األمر ن  إوفيه قول:  
  ،رأس، ومنهم من خصاااااااصاااااااه مبوضاااااااحة الوجه اب من أجراه يف موضاااااااحة الوجه والاألصاااااااح

ر منه ومن كاألايها:  واثن  ،أصااحها: وجوب األرش مطلقاً  ية أقوال:يملويتلخص يف واجبها  
وإذا جر  ذلك يف املوضااااااااحة    ،الرأسمنها يف الوجه دون كار األ  واثلاها: ،حكومة الشااااااااني

 
املطلب    (1) ) هناية  )335/ ١6للجويين:  للرافعي:  العزيز  روضة  335/ ١٠(،  للنووي: (،   الطالبني 
(٩/٢64 .) 
 (.٢35/ ١٢احلاوي الكبري: )   (2)
(، 335/ ١٠) (، العزيز للرافعي:  ٧/١43(، التهذيب للبغوي: ) ١6/335هناية املطلب للجويين: )   (3)

 (. ٩/٢64روضة الطالبني للنووي: ) 
 (.٩/٢64للنووي: ) (، روضة الطالبني  335/ ١٠يز للرافعي: ) (، العز ١43/ ٧التهذيب للبغوي: )  (4)
 (. ٩/٢64(، روضة الطالبني للنووي: )٠١/533رافعي: )العزيز لل  (5)
 ساقط يف )ز(. (  6)
 (. ٩/٢64)  (، روضة الطالبني للنووي: ١٠/335العزيز للرافعي: )  (7)
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 .(1)املنقلة، واملأمومة  فيما بعدها من ا امشة، و جر 
 امشة،  ا  ولو أراد مساااتحق القصاااال فيما فوق املوضاااحة أن يقتص فيها ملا فوقها من

 .(2)عليه واملنقلة، واملأمومة مكن منه، نص
 .(4)فيه احتمال (3)ولصاحب الكايف

اصااااااية، وا امة، وهي أعلى  و حمل اميهاااااااح، فتدخل النوكل ع م على كرة الرأس فه
ة  صااادف ق عليها طبالع مة اليت تن  :وهي مجاع مؤخر الرأس، واخلشااااء  :وهو ،الرأس، والقذال

  (7)   وياادخاال فيااه مااا   ، الرقبااة، وهي خلف الرأسىلإ  (6)محاادوةمنحاادر الق  (5) أو[األذن  
ف واللحيان سااااااااااواء فيها ما أقبل من الوجه كاجلبهة واجلبني والوجنة وقصاااااااااابة األن  (8)[كان

 
(1)   ( للشافعي:  )6/8٢األم  للماوردي:  الكبري  احلاوي  هناي٢34/ ١٢(،  للجويين: (،  املطلب  ة 
 (. ٩/٢65)   للنووي:(، روضة الطالبني 633/ ١٠لرافعي: )(، العزيز ل33٢/ ١6)
(2  ) ( للشافعي:  ) 55/ 6األم  املزين:  خمتصر   ،)36٢ ( للماوردي:  الكبري  احلاوي   ،)٢/ ١٢35 ،)

 (. ٩/١83الطالبني للنووي: ) (، روضة  ٧/٩6) التهذيب للبغوي:  
 خلوارزمي، صاحبأرسالن أبو حممد العباسي مظهر الدين ا( هو: حممود بن حممد بن العباس بن  3)

ده العباس بن أرسالن، وإمساعيل بن أمحد البيهقي وكذلك تفقه على ه وج ، مسع أباالكايف يف الفقه
 ه، رمحه هللا.685ق، تويف سنة  البغوي، مسع منه يوسف بن مقلد وأمحد بن طارو 

 (. 6٧٢شافعيني البن كثري: )(، طبقات ال٢8٩/  ٧طبقات الشافعية البن السبكي )
 (. ٩/١83: )لطالبني للنوويروضة ا  (4)
الس(  5) من  )   نينسختاقط  للرافعي:  العزيز  من:  للنووي: ١٠/334واملثبت  الطالبني  وروضة   ،)
(٩/٢63 .) 
القمحدوة: 6) الناشز اهلنّ   هي  (  اهلامة  ة  الذؤابة والقفا منحدرة عن  القفا، وهي بني  إذا حبيث  ة فوق 

ز للفريو يط  (، القاموس احمل3/836ن منظور: ) . لسان العرب البأصابت األرض من رأسه  استلقى الرجل
 (. 3١٢ادي ) آب
 /أ(. 8هناية اللوحة ) (  7)
 يف )ط(: ويدخل ما كان فيه.(  8)
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 .(1)ملواجهة وغ ه لا   جيب غسله يف الوضوءمنها وحصلت به ا
أصااااااااااااااحهمااا: أنااه حماال    لرقبااة، وكرة الرأس وجهااان:ا  ويف الع م الواصاااااااااااااااال بني عمود

 . (2)يفالقمحدوة ويشبه أن يكون هي منحدريفالرافعي: قال ،  حاميها 
فإذا تعددت املوضااااااحة   ،يف تعددهيف إجياب األرش و   تبعبويصاااااادق اساااااام املوضااااااحة  

 .(4)(3)يف(كربت )تعدد األرش سواء ص رت أو 
وحيصال احتادها عند  ،ةواحدولو اساتوعب مجيع الرأس بهاربة واحدة، فهي موضاحة 

، كلها قطعاً تعددها عند اختملف هذه    (5)[وحيصاااااال والفعل،   احتاد احملل والصااااااورة واحلكم
 .(6)ويف حصوله عند احتاد أحدها تفصيل

إن اختلفت  ن أوضاااااااح يف موضاااااااعني، وبقي اللحم واجللد بينهما كما صاااااااورة فأما ال
األوىل مث وضااعها على وضااع ة عن مكاان فهما موضااحتان في ب أرشااان سااواء رفع احلديد

فتحامل عليها ضااااااع األوىل إىل موضااااااع الاانية،  الرأس من مو  أو حزها على موضااااااع األخر 
وجه ضااااااااااااعيف: أن ويف احلالة الاانية    ،ابينهم ملمة اجللد واللحم اللذينفأوضااااااااااااحه مع ساااااااااااا

 .(7)احلاصل موضحة واحدة
زادت  أهنا إذا  وجهيه  وف ،قلت أو كارت   ،كارت املواضااااااااح تعدد األرش حبساااااااابها  ولو

 
(1  ) ( للشافعي:  املزين55/ 6األم  خمتصر   ،) (  :86٢ ( للماوردي:  الكبري  احلاوي   ،)٢/ ١٢35 ،)

 (. ٩/١83طالبني للنووي: ) (، روضة ال٧/٩6التهذيب للبغوي: ) 
 (. ٩/٢63)  لنووي:  ل(، روضة الطالبني ١٠/433لرافعي: )العزيز ل  (2)
 يف )ز(: كثرت.(  3)
 (. ٢63/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/334(، العزيز للرافعي: )334/ 6الوسيط للغزايل: )(  4)
 يف )ط(: وخيطى. (  5)
: (، روضة الطالبني للنووي334/ ١٠افعي: )(، العزيز للر ٢3١/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )  (6)
(٩/٢63 .) 
ل  (7) الكبري  ) ٢3١/ ١٢) لماوردي:  احلاوي  للغزايل:  الوسيط  للرافعي: 334/ 6(،  العزيز   ،)
 (. ٩/٢63(، روضة الطالبني للنووي: )334/ ١٠)
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 .(1)دية النفس كن  ه من األسنان يف قولأروشها على دية النفس مل بب إ  
ان إىل اد األرشاااااااااااندمال، عو أوضاااااااااااحه موضاااااااااااحتني مث أزال احلاجز بينهما قبل ا لو 
 .(2)واحد

وجيئ على قول ابن سااااااااااااااريج فيما إذا قطع يديه ورجليه مث حز رقبته أن يفقال اممام: 
 .(3)يفيملية أروش ه جيب هناأن دد،تتع الدايت 

 .(4)فع احلاجز شيء، و  تسقط به شيءجيب لر  أنه   :وفيه وجه اثن  
ن مساااااااتقران على  األرشااااااااضاااااااحة، و فعليه أرش مو غ  اجلان )ولو رفع احلاجز بينهما  

 .(6)(5)(ولو كانت موضحات فأزال غ  موضحها احلواجز بينها ،األول
ة فعليه أرش واحد، فإن ن شج رأسه ش ة طويل واحد  فإن كان بفعل  يفقال املتويل: 

ولو آتكل احلاجز  ،لكل جناية أرشناية على مواضاع   يتصال بعهاها ببعض فعليه كان جب
و  يساااقط  ،رفعه اجملين عليه بفعله فهو مهدر  لو رفعه اجلان، ولو هما  لساااراية فهو كمابين

 .(7)يفبه شيء من أرش اجلنايتني
ن كل  ،(8) اجز بينهما بكمالهبة أو ضااربتني ومل يبق احلني بهاار ولو أوضااحه يف موضااع

وأصااااحها:  ،األرشأحدها: يتعدد    فأربعة أوجه:  بقي اجللد بينهما دون اللحم، أو  لعكس

 
(، 334/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ١١/5٠6لعمراين: ) (، البيان ل١6/3٢٧ب للجويين: ) هناية املطل   (1)

 (. ١6/١٠3لرفعة: )النبيه البن ا  (، كفاية٩/٢63روضة الطالبني للنووي: ) 
 السابقة. ادر  املص  (2)
 (.33١/ ١6هناية املطلب: )(  3)
 (. ٩/٢6٧(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/34١العزيز للرافعي: )(  4)
 ساقط من )ز(.  لقوسني ا بني ام(  5)
(، ١4٢/ ٧(، التهذيب للبغوي: ) 334/ 6لغزايل: ) (، الوسيط ل١6/33٢هناية املطلب للجويين: )(  6)

 (. ٩/٢6٧ني للنووي: ) بوضة الطال(، ر 34١/ ١٠لرافعي: ) العزيز ل
 (. ١٧١الرحيم احلارثي: )  تتمة اإلبانة، رسالة علمية حتقيق د. عبد(  7)
 /ب(. 8) هناية اللوحة  (  8)
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 .(1)هورابعها: عكس  ،لاها: يتعدد إن بقي اللحم دون اجللداثو  ،  يتعدد
وضحة يف الباطن ىل املولو أوضح يف موضعني مث أوغل احلديد ونفذها من املوضحة إ

 .(3)(2)مث سلها ففي احتادها وجهان
جزم املاااوردي بوجوب أرش  ولو هشاااااااااااااامااه هااامشتني عليهمااا موضااااااااااااااحااة واحاادة فقااد  

 .(4)امشتنيه
وفيه وجه:    ،ة واحدة، فاملشاااااهور أهنما هامشتانحتتهما هامشولو أوضاااااحه موضاااااحتني 

 .(5)أهنا واحدة
عهااها منقلة، فالواجب مشة وبولو شاا ه شاا ة واحدة بعهااها موضااحة وبعهااها ها)

 .(6)يف ذلك كله أرش منقلة
واحدة، فعلى بينهما عادات إىل   ضااحه اينان كل منهما موضااحة فتآكل احلاجزأو   وول

 . (8)ألرشواحد منهما نصف ا (7)(كل
ولو اشاارتكا يف موضااحتني مث رفع أحدمها احلاجز بينهما فعلى الذي رفع نصااف أرش 

 
 (. ٩/٢6٧(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/34١العزيز للرافعي: )  (1)
)احل(  2) للماوردي:  الكبري  للجويين(، هناي٢3٢/ ١٢اوي  املطلب  العزي٢3٠/ ١6: ) ة  للرافعي(،  : ز 
 (. ٩/٢6٧(، روضة الطالبني للنووي: )34٠/ ١٠)
 - ، أي: وبقي اجللد الظاهر  قال ابن الرفعة: وإن أوضح موضحتني، مث خرق بينهما يف الباطن  (3)

ذا ما صححه اجليلي، وقيل: أرش موضحة؛ قيل: جيب عليه أرش موضحتني؛ نظرا للظاهر[، وه  ]فقد
 (. ١6/١٠4احلسني. كفاية النبيه البن الرفعة: )  ضيجزم القا  وهذا هو األصح، وبه ]نظرا[ للباطن،  

 (.٢34/ ١٢احلاوي الكبري: ) (  4)
 (. ١6/١٠٧رفعة: )(، كفاية النبيه البن ال٢34/ ١٢) احلاوي الكبري للماوردي:    (5)
 (. ١٩/688(، تكملة اجملموع للمطيعي: ) ٢35/ ١٢) احلاوي الكبري للماوردي:  (  6)
 )ز(. ساقط من  القوسني ني  ما ب(  7)
(8)  ( للرافعي:  )١٠/34١العزيز  للنووي:  الطالبني  روضة  الرفعة: ٢6٧/ ٩(،  البن  النبيه  (، كفاية 
(١6 /١٠4 .) 
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 .(1)شموضحة، وعلى اآلخر أر 
الواجب أرش فهاها متملمحة، وبعهاها مسحاق، وبعهاها موضاحة شا ة بع و شا هلو 

فإن اقتص يف املوضاااااااااااحة فهل له   ،ملمحة والسااااااااااامحاقخل فيه حكومة املتاملوضاااااااااااحة، ويد
قااال الفراء: حيتماال وجهني، كمااا لو قطع يااده من نصااااااااااااااف الكف،   ،(2) (هااافي)احلكومااة  

 .(3)فاقتص من األصابع، هل له حكومة نصف الكف 
  (4) ( وضااااحأ)و ضااااربه ضااااربة أوضااااحت بعض رأسااااه وجبهته أو  ف احملل فل اختمل ماوأ

 جراحة دون املوضاااااحة فهي موضاااااحة أو  ح بينهمامن جبهته، وجر   شااااايأا من رأساااااه وشااااايأاً 
وطردمها اممام فيما إذا حصاااااالت   ،أصااااااحهما: أهنما موضااااااحتان  ن:وجهافيه   موضااااااحتان 

 .(5)اب املوضحة يف اجلبهة والوجنة، لكن األظهر هنا امجي
انصااااااااية اجلان أصاااااااا ر     توقد تقدم يف القصااااااااال وجه: أنه إذا كانيفالرافعي: ل قا

 .(7)يفا وقعت املوضحة على بعض الناصيةإذ (6)(هيتهوق)يعدل إىل غ ها، 
 .(8) حتاد فيما إذا اتصل اميهاح  جلبهة واجلبنيمام  وجزم ام

حها، فإن قلنا: جلبهة لكن جر والرج على الوجهني يف املساااااااااااألتني ما إذا مل يوضاااااااااااح ا
جراحاة اجلبهاة يف أرش موضااااااااااااااحاة تادخال حكوماة و   حتااد، مل جياب إ  أرش موضااااااااااااااحاة، 

املااوردي مالهاا فيماا إذا   وإن قلناا:  لتعادد وجاب معاه حكوماة جلرح اجلبهاة، وحكى  ،أسالر 

 
 صادر السابقة. امل(  1)
 فيهما. يف )ز(:  (  2)
(، ٩/٢6٧) (، روضة الطالبني للنووي:  34١/ ١٠عي: ) (، العزيز للراف١4١/ ٧التهذيب للبغوي: )(  3)

 (. ١6/١٠4النبيه البن الرفعة: )كفاية  
 يف )ز(: أوضحت. (  4)
(، ١٠/3٧3(، العزيز للرافعي: ) 6/334(، الوسيط للغزايل: ) ١6/3٢٧هناية املطلب للجويين: ) (  5)

 (. ٩/٢68)   روضة الطالبني للنووي: 
 يف )ز(: وقصبته. (  6)
 (. ٢34/ ١٠العزيز: ) (  7)
 (.3٢٩/ ١6هناية املطلب: )  (8)
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يف املنقلة    (2) دمهاوالقيااس طر   .(1)ة متصااااااااااااااملً عض الرأس واجلبهاهشاااااااااااااام بشاااااااااااااا اة واحدة ب
 .أمومةوامل

س فعليه أرش عكد هشاامت جبهته وأوضااحت رأسااه مع ا تصااال أو  لانت قولو ك
اد املوضاحة بشامو ا القذال وهو مؤخر الرأس وا امة، واملر موضاحة وأرش هامشة، و  تتعدد  

 .(3)هبا هنا أعلى الرأس
يوضاااح رأس إنساااان موضاااحة فيوساااعها بخر  ن يوضاااح قطعة  وأما تعدد الفاعل  ن  

 وإن كانتا يف  ،ول، في ب على كل منهما أرش موضاااااحةألبطرف موضاااااحة ا  (4)(متصااااالة)
متصاااالة، لزمه  ن جوانب، والتوسااااعة غ وسااااعها من جانبني أو م  (5)(وإن)  ،لصااااورة واحدةا

نه   أصااااحهما: أ  وإن وسااااع األول موضااااحة نفسااااه فوجهان:  ،ةلكل توسااااعة أرش موضااااح
 .(6)يلزمه إ  أرش واحد ومها كالوجهني يف رفع احلاجز

أو ،  موضاااااحة واحدة بعهاااااها عمد، وبعهاااااها خطأ  حلكم  ن أوضاااااحوأما اختملف ا
 .(7)ما موضحتانا: أهنأظهرمه حق وبعهها عدوان، فوجهان: بعهها

العمد واخلطأ اد اجملين عليه يف الصااااااااااورة ر فإن أ  ،يهماقلنا:   حتاد وزع األرش عل فإن  
أخذ األرش ن وإ ،ش من العاقلةذ حصااة اخلطأ من األر أن يقتص يف العمد، اقتص منه وأخ

 .(8)العمد على اجلانة قتهيه كانت حصعن الكل أو كان احلال ي

 
 (.٢33/ ١٢) احلاوي الكبري:  (  ١)
 أ(. /٩للوحة ) ( هناية ا٢)
(، روضة الطالبني للنووي: 34٢/ ١٠(، العزيز للرافعي: )٢33/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )(  3)
(٩/٢68 .) 
 ساقط يف )ز(. (  4)
 )ز(: بأن. يف  (  5)
 (. ٢68/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/34٢ي: )(، العزيز للرافع335/ 6الوسيط للغزايل: )(  6)
) الع  (7) للرافعي:  ا(33٩/ ١٠زيز  روضة  ) ل،  للنووي:  للدمريي:   (، ٩/٢6٩طالبني  الوهاج  النجم 
(8/48٢ .) 
 املصادر السابقة. (  8)
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ط الزايدة من األرش إذا وزع على زايدة على القصااااااااال قسااااااااوكذا جيب يف صااااااااورة ال
وإن قلناا:  لتعادد وجاب أرش كاامال، وقاد   ،، سااااااااااااااواء كاانات الزايدة عمادا أو خطاأميعاجل

 .(1)تقدم صورة الزايدة
خل داورفع احلاجز بينهما خطأ، وقلنا:  لصااحيح أن يت اً موضااحتني عمد  أوضااحولو  

فعليه أرش اثلو، وإ   فإن جعلناه مؤيراً   وجهان: ففي التداخل هنا  األرشااااان لو رفعه عمداً 
 .(2)فواحد

  

 
للجويين: (  1) املطلب  للغز ١٩٩/ ١6)  هناية  الوسيط   ،)( للرافعي: 6/6/335ايل:  العزيز   ،)
 (. 48٢/ 8دمريي: )النجم الوهاج لل   (، ٩/٢6٩بني للنووي: )(، روضة الطال33٩/ ١٠)
(، ١٠/34٢(، العزيز للرافعي: ) 6/335(، الوسيط للغزايل: ) 6١/33١ويين: ) هناية املطلب للج (  2)

 (. ٩/٢6٩روضة الطالبني للنووي: ) 
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والدامية،   ،(1)(احلارصااااااااة)وهو   الشللللللجاجما قبل املوضللللللحة من   فصللللللل:
 .(2)رش مقدر على املذهبتملمحة، ليس فيها أوالباضعة، والبازلة، والسمحاق، وامل

هملة بع ين، ، ويف الدامية، والدامعة  مل اً ارصااااة بعاحلأن يف يف  :(3)(سااااريج)وعن ابن 
 .(4)يفوالسمحاق أربعة امللطاةبعرة، ويف تملمحة والبازلة يملية أويف الباضعة وامل

جبهاا احلكومة، وهو وعلى املذهب اختلفوا يف واجبهاا، فمنهم من أطلق القول  ن وا
 .(5)هر النص، ونسبه املاوردي إىل اجلمهورظا

على    من املوضاحة  ن   يكونن مل اكن معرفة قدرها إ :األكارينفعي عن راونقل ال
املوضاااااااااااحة، وإن مل   (6) و  تبلا حبكومتها أرش ،كم كذلك رأس اجملين عليه موضاااااااااااحة فاحل

نسابة املقطوع هبا هذه الشا اج عرف  تقيسا إذااكن معرفته  ن كان على رأساه موضاحة 
  ب قسطه من أرش املوضحة وحكاه بعههموه فيوحن  ن يكون عشرا أو يلاا أو ربعامنها  

 .(7)عن النص
جوب القصاااااال فيها، فإن مل نوجبه وهو وبنامها الشااااايخ أبو حممد على اخلملف يف و 

وعلى  ،القاضاااااااااي فواجبها القساااااااااط، وهبما قالوإن أوجبناه   ،يح، فواجبها احلكومةالصاااااااااح
 مع ذلك احلكومة، ويعترب،  قدر النساااااااابة من املوضااااااااحة أوجبنا اليقنيلو شااااااااككنا يف الاان

 
 اخلارصة. يف )ز(:  (  1)
ال(  2) وضة الطالبني للنووي: (، ر 336/ ١٠(، العزيز للرافعي: )١5١/ ١٢كبري للماوردي: )احلاوي 
(٩/٢65 .) 
 )ز(: شريح.   يف (  3)
 (.38٢/ ١٢احلاوي الكبري: )   (4)
(، ١٠/336(، العزيز للرافعي: ) ١٢/٢3٠(، احلاوي الكبري للماوردي: ) 83/ 6األم للشافعي: ) (5)

 (. ٩/٢65ي: ) روضة الطالبني للنوو 
 /ب(. ٩هناية اللوحة ) (  6)
 (. ٢65/ ٩)(، روضة الطالبني للنووي:  336/ ١٠عي: ) (، العزيز للراف6/83األم للشافعي: ) (  7)
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 .(1)ن من احلكومة ما يقتهيه التقسيطفنوجب أكار األمري
قي من اللحم  فقطع ما ب آخر يف ذل" املوضلللعمحة فأوضلللحه  لو شلللجه متال : فرع 

عناااد   تقااادير السااااااااااااااماااك   (2)(يف)مر  ون  ه ماااا  يفقاااال الرافعي:    ،فعلى كااال منهماااا حكوماااة
 .(3)يفاممكان

وإن أوضااااااااحت ة ويف مجيعها احلكوم  :ائر البدن سمممممم يف اجلراحات يف   (4)النوع ال:اا
 .(5)شمته أو نقلتهالع م أو ه

و الدية، وهي اجلراحة الواصاااااااالة   اجلالفة في ب فيها يل و  جيب فيها أرش مقدر إ
ا لزمه مع يلو الدية رق األمعاء، فإن أخرقتهإىل اجلوف األع م من البطن والصدر إن مل خت

العانة، والنافذة  لنافذة إىل املاانة، مناصاااااااااااارة والور  وكذا ااخلالنحر واحللق و  وي رة  ،حكومة
ا النافذة إىل احللق من القفا، دبر من الع ان، وكذوهو ما ساااااد حلقة ال :إىل داخل الشااااارج

 .(6)أو اجلانب املقبل من الرقبة
ا: أناه وجهاان، أظهرمها  ،البول من الاذكرر   جم  :وهو   داخال امحليالوفيماا ينتهي إىل

 .(7)فةليس جبال
أو خبرق الشاافة أو الشاادق    يشاام اخلد أو اللحإىل داخل الفم هبويف اجلراحة الواصاالة 

 
) هن(  1) للجويين:  املطلب  )  (، 333/ ١6اية  للرافعي:  للنووي: 336/ ١٠العزيز  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢65 .) 
 يف )ط(: من. (  2)
 (. ٩/٢65، روضة الطالبني للنووي: )(١٠/336العزيز للرافعي: )  (3)
 فيما دون النفس. النوع الثاين من النوع األول اجلراحات  (  4)
(، تكملة ١٠/33٧رافعي: )لالعزيز ل(،  ١١/5١١للعمراين: )   (، البيان 335/ 6)الوسيط للغزايل:    (5)

 (. ٧٢/ ١٩اجملموع للمطيعي: )
(6)   ( للرافعي:  للمطيعي:33٧/ ١٠العزيز  اجملموع  تكملة  للنووي: ٧٢/ ١٩)  (،  الطالبني  روضة   ،)
 (. ١٧6/ ١6(، كفاية النبيه البن الرفعة: ) ٩/٢65)
(7)  ( للرافعي:  رو ١٠/33٧العزيز  للن(،  الطالبني  )ضة  ا٢65/ ٩ووي:  ال(، كفاية  الرفعة: ب لنبيه  ن 
(١6 /١٧6 .) 



 289  جلواهر البحريةا  

أظهرمها: أهنا   وجهان، وقيل قو ن:األنف هبشااااااااااااام القصااااااااااااابة، أو خبرق املارن   أو إىل داخل
 .(1)ليست جبالفة

فيما إذا وصاالت حة إليهما هبشاام الع م وقطع  ذا وصاالت اجلراهااهم مبا إوخصااهما بع
الواصلة من اجلوف إىل يف اجلراحة    راينوجي  ،تكون جالفة ق الشفة واملارن  هنا  خبر إليهما  

ن الواصالة إىل  طن الفم واألنف ليسات جبالفة، فإن مل يكن ع ما إقلنا: ن  فإ  ،بيهاة العني
وجيب مع ذلك  ،ة كما تقدمة أو بقسااااااااااااطها من املوضااااااااااااحموجب أرش متملمحة من احلكو 

 .(2)الباطن إىلدة شيء لصورة نفوذها زاي
وجب أرش   وحكومة لنفوذها، وإن هشاااااام ونقلوإن هشاااااام الع م وجب أرش هامشة 

 .(3)لنفوذ يف ا امشة واملنقلةلنفوذ، و  تدخل حكومة امنقلة وحكومة ل
زايدة بال ينادرج   إذا نفاذت اجلراحاة مناه  جاالفاة مل جياب يف الع م (4) هنااإوإن قلناا:  

الع م  رساامن غ  حمل كة إ  أن يكون نفوذ اجلراحة أمومجلالفة كما يندرج يف املأرشااه يف ا
وصاااااالت إىل عة والهاااااايقة حش لو غرز إبرة فو  فرق يف اجلالفة بني الواساااااا ،في ب احلكومة

اف منهاا قاال أهال اخلربة: أناه الااجلوف فهي جاالفاة وفيهاا وجاه أهناا إمناا بعال يف اجلاالفاة إذا  
 .(5)ة الرأس أو ح رحمددأن جييف حبديدة أو خشبة ا مل ، و  بني 

 ( 6) ع[فرو ]

وأجاف   أو الفخذ وجره حش بلا البطن،)  لى الكتفضللللع السللللكني عاألول: لو و 

 
 (. ٩/65٢(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/33٧العزيز للرافعي: )  (1)
للج (  2) املطلب  )هناية  ) 336/ ١6ويين:  للعمراين:  البيان  للبغوي: 5١١/ ١١(،  التهذيب   ،)
فعة: كفاية النبيه البن الر (،  ٢65/ ٩نووي: )(، روضة الطالبني لل١٠/33٧للرافعي: )  (، العزيز٧/١44)
(١6 /١١4 .) 
 املصادر السابقة.   (3)
 /أ(. ١٠هناية اللوحة ) (  4)

 (. ٩/٢66(، روضة الطالبني للنووي: )٠١/338(، العزيز للرافعي: ) ١١/5١3البيان للعمراين: ) (  5)
 يف)ط( فرع. (  6)
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ألهناا يف غ  حماال اجلاالفاة خبملف ماا   ؛والفخاذ (1)(ماة الكتففعلياه مع أرش اجلاالفاة حكو 
 أجااف يف البطن، أو يف ي رة النحر فاإناه   جياب  هاا على صاااااااااااااادره وغرزهاا حشإذا وضااااااااااااااع

 .(2)كومةح
وخرق حاجزا يف الباطن ففي   ر إنسللللللللانالثاين: لو أدخل حديدة أو خشللللللللبة يف دب

أرش   احلااااااجز بني  (3)(جاااااالفاااااة)وجوب  إذا خرق  فيماااااا  الوجهني  ينبنياااااان على   وجهاااااان 
 .(4)فمل يلزمه إ  أرش واحد املوضحتني يف الباطن، هل يكون كحرق ال اهر 

حلااجز بينهماا أو فتني مث رفع اجاال  فلو أجااف الثلاللث: يتعلدد أرجل اجللائفلة بتعلددهلا
د بتعدد الصااااورة  ن  تعدهما أو رفعه غ  اجلان فاحلكم كما مر يف املوضااااحة ويآتكل ما بين

ا، أو ما حتتهمواخنرق  ،فإن بقي منهما اجللدة ال اهرة  ،اجلوفجيرحه جراحتني انفذتني إىل 
د احملل  ن ينفذ تعدة ويكما مر يف املوضاااااحال الرافعي: يشااااابه أن يكون احلكم   لعكس، ق

خل الساكني الفاعل  ن يوساع جالفة غ ه وتفصايله أنه إذا د يتعددني، و فجراحتني إىل جو 
 .(5)فمل غرم ويعزر يف جالفة غ ه فإن مل يقطع شيأاً 

وإن قطع من   ،ةحكوماطن أو  لعكس فعلياه  من ال ااهر دون الباا وإن قطع شاااااااااااااايأااً 
م  ين ر يف يخااناة اجللاد واللحيفقاال املتويل:   بااطنجااناب بعض ال ااهر أو من بخره بعض ال

ان قطع  التقساايط متام األرش  ن ك وع من اجلانبني، وقد يقتهاايويقسااط اجلالفة على املقط
اجلناية هنا ولو   بقطعة أطراف  ،  هر من جانب، ونصااااااااف الباطن من جانبنصااااااااف ال ا

ه فعليه لسااكني فيرز ال ف اغورها، أو كان قد ظهر عهااو  طن كالكبد والطحيف  لكن زاد

 
 ساقط يف )ز(.  القوسني ما بني  (  1)
 (. ٩/٢66 للنووي: )البنية الط(، روض١٠/338ز للرافعي: ) (، العزي١١/5١٢) البيان للعمراين:  (  2)
 يف )ز(: اجلائفة. (  3)
(، البيان ١46/ ٧يب للبغوي: )(، التهذ ٧/55٩(، حلية العلماء: ) ٢١8/ 3املهذب للشريازي: )   (4)

 (. ١٠/34٧(، العزيز للرافعي: )5١4/ ١١للعمراين: ) 
(5 ( للماوردي:  الكبري  احلاوي  للعمراين  (، ٢4١/ ١٢(  ) البيان  للرا5١٢/ ١١:  العزيز  فعي:  (، 
(١٠ /344 .) 
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 .(2)(1) يفاحلكومة
  ابتاداًء،  كماا لو فعلاه   يزد الواجابوسااااااااااااااع اجلاالفاة أو زاد يف غورهاا ملاجلاان و ولو عااد  
  اجلالفة،ملف حكم كن أن يعود فيه الوجوه يف ساااااااعة املوضاااااااحة، ويف اختوايفقال الرافعي: 

 .(3)يفما سبق يف املوضحة ،عمد، وخطأ وانقسامها إىل:
رش ( فعليه مع أكاااااااااااااااااااااا )األمعاء  يف بعض األعضلللللاء البا نةأ  تكاو جافه الرابع: لو أ

 .(4)اجلالفة حكومة
حاجز بينهما سليم ااالفنفذ إىل جوفه و   قص له رأسانش ملل طنه باخلامس: لو ضرب ب

جانبه فنفذ وخرج   نبطنه وخرج من ظهره أو م ولو ضاااااربه بسااااانان فنفذ إىل  ،فهما جالفتان
ا  واثنيهمااا: أهنما  ،أصااااااااااااااحهمااا: أهنمااا جاالفتااان  ن:قو   من اجلااناب اآلخر فوجهااان، وقياال:

ا:   جيب واثنيهم  ،احكومة أيهااااااااااااااأظهرمها: أنه جيب   وعلى هذا فوجهان:  ،جالفة واحدة
 .(5)شيء بخر، كما لو وسعها

اندملت رأس إنساااااااان ف  أنه لو أوضاااااااح : وتقدم عليهالسلللللادس: لو التحمت اجلائفة
وإن التحم املوضااع    ،من األرش شاايء يسااقط  م شاايء  رز ملأطراف اجلراحة وبقي من الع 

وقاال   ،ا تفااق علياه  وادعى امماام  ،املاذهابلى  شاااااااااااااايء من الع م  رزا فكاذلاك عومل يبق  
 ،ط األرشالساااان أنه يسااااق  (6)(عود)ففيه وجه من مسااااألة   ،وأير املتويل: إن مل يبق  ا شااااني

 ،إذا عرف ذلك لفة،  ه اآليت يف اجلاكومة، من الوجعاد الواجب إىل احلوإن بقي شااني وأير 
 جه: أن الواجب يعود إىلأرشااااااااها و  شاااااااايء منها، وفيه و   فإذا التحمت اجلالفة مل يسااااااااقط

 
 /ب(. ١٠هناية اللوحة )   (1)
 (. ٢4٩الرحيم احلارثي: )  بانة، حتقيق د. عبدتتمة اإل  (2)
 (. ٩/٢6٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/344رافعي: )العزيز لل(  3)
 (. ٩/٢٧١(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٧34العزيز للرافعي: )(  4)
 (. ٢٧٠/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/344)فعي: (، العزيز للرا336/ 6يل: )الوسيط للغزا(  5)
 )ز(: غور.   يف (  6)
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 .(1)احلكومة
ف ااء اجلاان أو غ ه وقطع اخليط قبال أن يلتحم فعلياه   السلللللللللللابع: لو أخلاط اجللائفلة

 فااإن  ،أجرة مااال اخلياااطااة، و  يلزمااه أرش و  حكومااةعزير وضاااااااااااااامااان اخليط إن تلف، و الت
ه فأوضح ذلك املوضع أو أجافه فعليه أرش فة أو املوضحة فعاد اجلان أو غ  مت اجلالتحال

وإن مل يتم التحامه  ن    ،اللون أم    ت الشااعر عليه أم  ، وسااواء كان مت  بنكامل سااواء  
وإن فتق اخليط   ،احلكوماة دون متاام األرشون ال ااهر أو  لعكس لزمتاه  التحم يف البااطن د

إىل انفتااق حلم حي جباانباه  يفهااااااااااااااي انفتااقاه  هاذه احلاالاة فكاذلاك، إ  أن  باه يف  الاذي خيط
اخلياااطااة،  أجرة    ع األرش أو احلكومااةرش كاااماال، و  جيااب محش نفااذ إىل اجلوف في ااب أ
 .(2)وجيب ضمان اخليط إن تلف

إذا كااان بعااد التحااام ال اااهر فقط يف  :ومااةفيمااا إذا كااان الواجااب احلك  يوقااال املاااورد
 .(4)يفاً اخلياطة أيهالباطن فقد غرم أجرة كان بعد التحام وإن   كذلك،  (3) فاحلكم

  

 
(، ١٠/345(، العزيز للرافعي: ) 6/336لغزايل: ) (، الوسيط ل١6/33٩هناية املطلب للجويين: ) (  1)

 (. ٩/٢٧٠روضة الطالبني للنووي: ) 
(2)   ( للماوردي:  الكبري  للغزايل(٢4٢/ ١٢احلاوي  الوسيط   ، ( للراف336/ 6:  العزيز  عي: (، 
 (. ٩/٢٧٠(، روضة الطالبني للنووي: )453/ ١٠)
 /أ(. ١١هناية اللوحة )   (3)
 (.٢4٢/ ١٢احلاوي الكبري: )   (4)
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 فصل: يف تفسري احلكومة 
يمة اجملين عليه بتقدير اجلناية من ق تنقصاااااهالدية نسااااابته إليها نسااااابة ما   زء منوهي ج

 مث،  بداً ليت هو عليها قبل اجلناية بتقدير كونه عصافاته اعليه ب م اجملين  قوَّ يُ   وذلك  ن،  التقو 
 ، وبعدها يساااااااوي تسااااااعة؛ل اجلناية يساااااااوي عشاااااارة ماملً م بعد اجلناية، فإذا قيل: إنه قبقوَّ يُ 
جب مال نسابته من الدية وهو العشار من امبل، وكذا و نأن التفاوت بينهما العشار؛ ف رفع

 .(1)السدس أو اخلمس أو حنوهلو كان التفاوت 
ق كل أحد خبملف تقديره جزاء ا يف حمث إذا قدر احلاكم حكومة مل يصاار املقدر  زم

 .(2)ترب من الدية الكاملة على املذهبان املذكور معالصيد، والنقص
  (3) ( يديه )فإن كانت على  ، دية العهاااااو اجملين عليهمعترب من  وفيه وجه ضاااااعيف: أنه  

وإن   ،دية األصااااابع أصااااابعه فعشااااار  وإن كان على ،عشااااار دية اليد والنقصاااااان العشااااار وجب
خلد فيما دون وإن كانت على ا  ،فعشاار دية املوضااحة  املوضااحةدون   امكانت على رأسااه في

 .(4)وهكذا ،اجلالفة فعشر دية اجلالفة
يف مث اجلراحة اليت   أرش  ا مقدر إن وردت على عهاااااااااااااو له أرش مقدر اشااااااااااااارتط 

منها  جتهاده فمل يبلا   اكم شااااااايأاً فإن بل ته نقص احل  ،املقدر  احلكومة نقصاااااااها عن أرشاااااااه
ة األمنلة جبراحة أو قلع صااااابع إذا عمت أانمله دية األصااااابع، و  حكومعلى األأرش اجلناية  

 .(5)ظفر دية األمنلة
دية األصااااااااابع، وعلى  أن اجلراحة على األمنلة السااااااااافلى   تبلايفالسااااااااارخساااااااااي: وعن 

 
(، 34٧/ ١٠ز للرافعي: ) عزي(، ال٧/١6٧(، التهذيب للبغوي: ) ١6/4١8هناية املطلب للجويين: ) (  1)

 (. ٧/83٠ للنووي: ) روضة الطالبني 
 (. ٧/3٠8وي: )لبني للنو (، روضة الطا١٠/4٧3العزيز للرافعي: )  (2)
 يف )ز(: يده. (  3)
 (. ٧/3٠8ي: )(، روضة الطالبني للنوو ١٠/34٧العزيز للرافعي: )  (4)
، روضة الطالبني للنووي: (348/ ١٠(، العزيز للرافعي: )3٠٢/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )  (5)
(٧/3٠8 .) 
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 .(1)يفالوسطى   تبلا دية األصبع
ش حانمال  ت األيرياد  جلراحاة على الساااااااااااااافلى ماا إذا عماّ  ه أنويشاااااااااااااابايفقاال الرافعي:  

ت من العليا إىل الوسااااطى، دون أن ى اليت انته الساااافلى، و جلراحة على الوسااااطانتهت إىل
 .(2)يف ألمنلة الواحدة صوصةكون خمت

بع فلزمته ولو قطع كفا   أصااااااابع  ا فلزمه حكومتها، أو جرح كفا أو قدما  ا أصااااااا
ومته دية أصااااااااابع بلا حكوهل جيوز أن ت ،لا حبكومتها دية األصاااااااااابع اخلمسبياحلكومة، مل 

و ظاااهر ون واملاااوردي، وهم، والااذي أورده العراقيماااعنااد ام  أظهرمهااا:  فيااه وجهااان:   واحاادة
 .(3)عند الرافعي: نعم، وصححه النووي واثنيهما: وهو األشبه ،النص:  

إذا مل ينقص بسااااااااابب قطع الكف النص على ما   (4) ا؛ حيملوعلى هذيفقال املتويل: 
 .(5)يفده جتهاحكومة  وزاد احلاكم ،قيمته

القصااااااااااااال، أو الدية يف الكف،    (6)(لزمه)العهااااااااااااد  من الساااااااااااااعد أو    ولو قطع يداً 
هذه احلكومة دية األصااااااااااابع   وهل جيوز أن تبلا ،من الساااااااااااعد والعهااااااااااد املقطوعوحكومة 
 .(7): نعمفيه طريقان: أصحهما اخلمس 

 
 (. ٧/3٠8روضة الطالبني للنووي: )  (،١٠/348العزيز للرافعي: )  (1)
 (. 34٩/ ١٠ز: ) العزي(  2)
(3)   ( للشافعي:  للماوردي6/56األم  الكبري  احلاوي   ،)( هنا3٠٧/ ١٢:  للجويين: (،  املطلب  ية 
للرافعي: )4٢٧/ ١6) العزيز  )   (، روضة34٩/ ١٠(،  للنووي:  الن٩/3٠8الطالبني  بيه البن  (، كفاية 

 (. ١6/١٧٩: )الرفعة
 /ب(. ١١) هناية اللوحة  (  4)
 (. ٢34الرحيم احلارثي: )  يق د. عبدعلمية حتقتتمة اإلبانة، رسالة   (5)
 يف )ز(: فلزمه. (  6)
(7)  ( للشريازي:  )١84/ 3املهذب  للجويين:  املطلب  هناية  الته٢٢٠/ ١6(  للبغوي: (،  ذيب 
اية النبيه البن الرفعة: (، كف3٠8/ ٩الطالبني للنووي: )  (، روضة ١٠/34٩)  (، العزيز للرافعي:٧/١٠٧)
(١6 /١٧٩ .) 
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يف   واحلكم  ،وفياه وجاه أييت  (1)(ب دياة األصاااااااااااااااابعيف وجو )املاذهاب  وهاذا كلاه على  
 .(2)هدحكومة الكف والساعد والع والساق والفخذ: كاحلكم يفومة القدم حك

: في وز أن تزيد حكومتها على دية أصاابع، وإن مل تبلا هبا دية اليد ملءوأما اليد الشاا
 .(3)الصحيحة

أرش املوضااااحة، واليت على البطن     حكومتها:   جيوز أن تبلا واجلراحة على الرأس
 .(4)، على الصحيح فيهماها أرش اجلالفةحكومت ال جيوز أن تب
لفخذ: جاز أن تبلا نت اجلراحة على عهاااااااااااو ليس له أرش مقدر كالكتف واكا  وإن

دية    إمنا يشاااارتط نقصاااااهنا عند، والرجل، وأن يزاد عليها، و حكومتها دية عهااااو مقدرة كالي
 .(5)النفس

 .(6)كما مرد، وخالفه ال زايل فيهما،  عد، والعهمنه: السا وعد الب وي
وقالوا: يبلا يف حكومة جراحته    ،ال هر هوالرافعي من  وجعل الب وي وصاااااحب الكايف

والقيااس  ،البطن أ  يبلا أرش جاالفاةا دياة كااملاة مع كوهنم اشاااااااااااااارتطوا يف جراحاة أن   تبل 
 .(7)وكذا الصدر ،التسوية

اهر ناه ظاإأحادمهاا: وقاال:   :بطن وال هر والصااااااااااااااادر وجهنيوقاد حكى املااوردي يف ال
 

 يف األصابع.   جوب الدية يف )ز(: يف و (  1)
(، ٩/3٠8(، روضة الطالبني للنووي: ) 34٩/ ١٠ي: ) لعزيز للرافع(، ا١٠٧/ ٧التهذيب للبغوي: )  (2)

 (. ١6/١٧٩الرفعة: )كفاية النبيه البن  
 (. ٩/3٠٩ة الطالبني للنووي: )(، روض١٠/34٩: )العزيز للرافعي(  3)
(4  ) ( للجويين:  املطلب  للرافعي:4٠٩/ ١6هناية  العزيز  للنووي: (34٩/ ١٠)  (،  الطالبني  روضة   ،
(٩/3١١ .) 
)التهذي  (5) للبغوي:  ) ١6٩/ ٧ب  للرافعي:  العزيز  الرفعة: 34٩/١٠(،  البن  النبيه  (، كفاية 
(١6 /١٧٩ .) 
 (.١6٩/ ٧)  التهذيب للبغوي: (،  33٧/ 6الوسيط للغزايل: )  (6)
للبغوي:   (7) ) ١6٩/ ٧)  التهذيب  للرافعي:  العزيز  ال34٩/١٠(،  النبيه  الرفع(، كفاية  ة: بن 
(١6 /١٧٩ .) 
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واثنيهما: أنه يعترب،  ،ل عن دية النفس: أن   يصااااااااااا  نقصااااااااااااهنا عن دية اجلالفة بذهبامل
 .(1)وصححه

يف قدر النقص  وحيو وجب تنقيص احلكومة عن دية النفس أو دية العهااو فاملرجع
 .(2)أو صداقاً  ن يكون مثناً ه ما جيوز أوردي: وأقل املاقال  ،إىل اجتهاد القاضي

امماااااام:   اجلنااااااايت وأح  ي يفيكف   يفوقاااااال  أمور  فاااااإن  القليااااال،  أقااااال  كاااااام اخلطاااااأ 
ة  ل يهابط نسابة النقصاان احلاصال  جلناي   بري إ  على حتقق، قال: ولو قي  (3)(الدايت )

قعة حتط مال النساااابة الواعلى العهااااو مع بقاء العهااااو، مث يقدر النقصااااان بفوات العهااااو، و 
 .(4)يفجيداً   كان وجهاً النقصاننيبني 

 األصاااااابع عشاااااارة،القيمة مالة، والنقصااااااان بساااااابب جراحة  ا كانت مبا إذ  وماله الرافعي
 .(6). انتهىيفمن عشر الدية نصفه (5)(فنحط)والنقصان لو فات األصبع عشرون، 

حلااد والرضااااااااااااااخ عن  اعتبااار نقص احلكومااة عن املقاادر نقص التعزير عن ا  (7) ون  
 .(8)ن نصف املهرالسهم، واملتعة ع

 فروع
 حتمال بعد اندمال اجلراحة    مة بالتقدير والتقوميار احلكو ما يتعر  مقدلاألول: إن
أو   (9)[عةنفامل إن بقى ضاااااااعف أو نقصاااااااان يف دم النقص، مث بعد ا ندمال  الساااااااراية أو ع

 
 (.3٠٧/ ١٢احلاوي الكبري: )   (1)
 (. 35٠/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) 3٠٢/ ١٢كبري للماوردي: ) احلاوي ال(  2)
 الدماء.   يف )ز(: (  3)
 (.4١8/ ١6هناية املطلب: )  (4)
 حط. يف )ز(: في(  5)
 (. 35٠/ ١٠العزيز: )   (6)
 /أ(. ١٢هناية اللوحة )   (7)
 (. ١6/١٧٩لنبيه البن الرفعة: )، كفاية ا(١٠/35٠العزيز للرافعي: )  (8)
 تعة. يف )ط(: امل(  9)



 297  جلواهر البحريةا  

وإن مل يبق شاايء   ،وجبت احلكومةاجلمال  عوجاج أو أير قبيح أو شااني من سااواد أو غ ه 
راجح  وهو ال  يلزمه شاااااااايء،  : أنه أحدمها  يف نقصااااااااان القيمة وجهان:  (1)(مؤير)ن ذلك  م

 .(2)يلعند اممام وال زا
  ا: أن احلاكم يقدر شايأاً أحدمه  هان:وعلى هذا فوج  ،ءوأصاحهما: أنه   بد من شاي

  ،ا ت املؤيرة يف نقصااااااااااان القيمة حلاوأظهرمها: أان نن ر إىل ما قبل ا ندمال من   ، جتهاده
سااااااااايملن الدم اعتربان القيمة  يف حالة  صاااااااااان إ  ويعترب أقرهبما إىل ا ندمال، فإن مل ي هر نق

 .(3)وال اهر: أن القيمة تنقص، كذا قاله اجلمهور ،حينأذ
والذي ذكره القاضااااااااي واممام وصاااااااااحب التنبيه فيه دون املهذب: أنه يقدر يف حالة  

 .(5)ان التقو  بعدهامكإ إىل حالة (4)[واين ر  ن الدم، ومل اجلراحة وسيمل
فيها غ   ل ال زايل: ليسقا ،احلالة أيهااااااااااً ير يف تلك   يؤ   قةقياجلراحة ح  قومتفإن  

 .(6)زيرالتع
 .(8)يف  جتهاد احلاكم شيأاً  (7)[جبو ي يفوقال املتويل: 

ن، وقيل: له احلكومة، وجهه مث زال، فاملذهب أنه   ضما  ولو ضربه أو لطمه فاسودَّ 
جنينا وحصاال   ل فأجههااتوطرده فيما إذا ضاارب بطن حام خذها مل تساارتدأ فإن زال بعد

 .(9)شني فأوجب احلكومة وقت األملحيصل   ا أمل بسبب الهرب ومل 

 
 يف )ز(: يؤثر.(  1)
 (.١٠/35١(، العزيز للرافعي: ) 6/33٧: ) (، الوسيط للغزايل١6/546هناية املطلب للجويين: )   (2)
الك  (3) )احلاوي  للماوردي:  التهذ ١٢/3٠3بري   ،)( للبغوي:  للرافعي: ١68/ ٧يب  العزيز   ،)
 (. ١٧٧/ ١6البن الرفعة: ) ة النبيه  (، كفاي35١/ ١٠)
 ملثبت هو الصحيح. يف )ط(: ينظر، وا(  4)
 (. 35١/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ٩4١/ ١6(، هناية املطلب للجويين: ) ٢٢٧التنبيه للشريازي: )  (5)
 (. 33٧/ 6وسيط: ) ال  (6)
 لصحيح. يف )ط(: جيب، واملثبت هو ا(  7)
 (. ٢34ارثي: )الرحيم احل  تتمة اإلبانة، رسالة علمية حتقيق د. عبد  (8)
 . (3٠٩/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/35١لعزيز للرافعي: )(، ا33٧/ 6للغزايل: ) الوسيط  (9)
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، أو أفسد منبت حلية امرأة، أو أفسدها؛ زائدة، أو سنا زائدة  أصبعاً   الثاين: لو قطع
ساااااان أصاااااالية    الشاااااااغيةخلف شااااااني  ن يكون  رمبا زادت لزوال النقص القيمة بذلك، و تومل 

  قدمان:ففي وجوب شااااايء عليه الوجهان املت  ،رة  ااتسااااا  شااااااغيةلاعلى اساااااتواء األسااااانان، و 
أقرب ألصااااابع يف قطع ا أظهرمها: أنه يعتربويف قدره الوجهان:    ،أصاااااحهما: أنه جيب شااااايء
 .(1)أحوال النقصان إىل ا ندمال

زالدة وليس خلفها أصاااالية،  رة األصاااالية تقوم، وله الساااان الساااااتال  الشاااااغيةويف الساااان 
لفرجااة، ك اتلاا  (2)د[يساااااااااااااااا ينأااذ ي هر التفاااوت ألن الزالااد  الاادة، وحع تلااك الز ويقوم مقلو 

 .(3)وي هر به مجال
يتزين  للحيااة يف زمن   (4) تقاادر حليااة عبااد كب فااذكر اجلمهور أهنااا  وأمااا حليااة املرأة:  

أبو حامد، وقال ابن   و يف ساااااااااان الامليني واألربعني؛ قالهوه،  (5)(فيه  شاااااااااايناعدمها )يكون  
اللحية كم فيقال لو كان للعبد يف هذا السان مال هذه  سانيواخلم ربعنيالصاباغ: يف سان األ

علم أن   إذا قيال: )تسااااااااااااااعون( ماملً قيمتاه بادوهناا ، فا  قيمتاه  فاإذا قيال: )ماالاة( مامل قيال كم
 .(7)ر ديتهاالنسبة من دية املرأة وهو عش  بفقدها العشر، ونوجب مال تلك  (6)(الناقص)

حيااادث فيهاااا زايدة، ومن الرجااال ن املرأة  يف معرفتاااه نتف اللحياااة ميفوقاااال املااااوردي:  
ن ر الباقي نالرجل، و ادث يف احل)دة احلاصاااالة يف املرأة من النقصااااان الزاي  ان، فتسااااقطنقصااااا
أوجبنا أقل   (8)(النقصاااانمن ديتها، فإن مل يبق بعد إساااقاط الزايدة شااايء من  هفيعترب   بعده،

 
لغزايل: (، الوسيط ل١6/4٢١ب للجويين: ) (، هناية املطل33٠/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )(  1)
 (. ٠٩3/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )35٠/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) 6/33٧)
 . لك(: يسطيف )(  2)
 (. ٩/3٠٩روضة الطالبني للنووي: )(،  ١٠/35٠للرافعي: )  العزيز  (3)
 . /ب(١٢هناية اللوحة )   (4)
 يف )ز(: عدمها فيه شينا.(  5)
 )ز(: التناقص.  يف (  6)
(7)  ( للرافعي:  )  (،35٢/ ١٠العزيز  النهاية:  اختصار  للنووي: 36١/ 6الغاية يف  الطالبني  (، روضة 
(٩/3١٠ .) 
 ساقط يف )ز(.  القوسني ما بني  (  8)
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 .(1)يفيكون مثنا أو صداقاً  ما جيوز أن
 مسألة:
فإذا  ،ن، فالزالد اخلمسة أربعون، وبدوهنا مخسااااااااااااو مة، وقيمتها  للحياملرأة أ  إذا قدران

انت قيمته مالة، وبدون اللحية فكانت تسااعني بفساااد منبتها  ة فكغملما وله حلي  (2)(قدران)
ن الزايدة عشاااااااااااار املرأة عشاااااااااااار قيمتها، وهو مخسااااااااااااة فيبقى مفالفالت ينتقص من الزالد يف 

وفساااااااااااااااااد املنباات مثااانني،   ملم بعااد قلع حليتااه قيمااة ال  ولو كاااناات  ،قيمتهااا، في ااب ديتهااا
ي ب من الدية أقل ما يكون  ف  ،مخس قيمته، فقد اساااااااااااتوعب النقص الزايدة  (3)(الفالتف)

 .(4)والشارب يف ذلك كاللحية ،مثنا
  (5) ( مهمونة)العبد  جلناية على طرف  ييه انبىن ذلك على أن اولو قطع ذكر العبد وأنا
جراحة   نسبةة جبزء مقدر من القيمة، نسبته إليها كأو مهمون  مبا نقص من قيمته كالبهيمة،

ا نقص من قيمتاه، فاإن األول: الواجاب فيهاا قادر ماوفياه قو ن أيتياان؛ فعلى    ،احلر من ديتاه
واثنيهما: بب   ،أظهرمها: أنه   جيب شاااااايء  وقد تزيد فوجهان: ،مل تكن نقصاااااات بقطعها

ا نادماال على اخلملف املتقادم،   قبال  مباا  بااراً ير احلااكم   جتهااد، أو اعتدحكوماة، إماا بتقا
: -وهو الصااااااااااااحيح-الاان  لىوع ،ت اجلراحة ومل يبق شاااااااااااانيخلملف فيما إذا اندمل وهو كا

 .(6)يلزمه قيمتان كما يلزمه للحر ديتان
فيقدر  الزالدة بشااااااااااايء،  الوا:   اكن اعتبارق زالد وأصاااااااااااليرفان  ولو قطع أمنلة  ا ط

 
 (.3٠3/ ١٢( احلاوي الكبري: ) ١)
 يف )ز(: قدرناها. (  2)
  )ز(: والفائت. يف (  3)
 . (84١/ ١6ن الرفعة: ) كفاية النبيه الب(  4)
 يف )ز(: مضمون. (  5)
 (،١٧٢/ ٧(، التهذيب للبغوي: ) 354/ 6(، الوسيط للغزايل: ) ١6/44٢اية املطلب للجويين: )هن(  6)

 (.8/5٢٩النجم الوهاج للدمريي: )   (،3١٢/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١34/ ١٠افعي: )العزيز للر 
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 .(1)يبلا أرش أصلهتهاد،   يأا   جاحلاكم  ا ش
هنا كما وم دو مث يقالزالدة بمل أصاااااااالية،    (2)[له من  مز أن يقو وكان جيو يفقال الرافعي: 

الرجل، وحليتها  حلية املرأة بلحية   (3) اغية، أو يعترب  صاااااااااالية كما تعتربشاااااااااامر يف الساااااااااان ال
 .(4)يفته كاألعهاء األصليةعهاء الزالدة، وحليكاأل

نن ر؛   ا يف واجبه  ، فهل تندرجوهي يف حملها شللللللللني  لت اجلراحةالثالث: إذا اندم
ذهب، امشة، واجلالفة مل يلزمه شاااااايء تفريعا على املفإن كان  ا أرش مقدر كاملوضااااااحة، وا 

ه، ومن  األمرين منااا، والوجاااه املقااادر   أكار  اجلراحاااة املقااادرة يف الرأسيف أن الواجاااب يف  
 .(5)ل اميهاحيف الشني احلاصل يف حم احلكومة، وهذا

ه واتسااااااااع الشااااااااني حش انتهى إىل القفا فأما احلاصاااااااال يف غ ه كما لو أوضااااااااح رأساااااااا
وأيتياان فيماا إذا   ،واثنيهماا:   جياب شاااااااااااااايء  ،ا: باب احلكوماة مع األرشدمهاأحا وجهاان:ف

عض الرأس وبعض اجلبهة  ن املوضاااحة إذا حصااالت يف بإإن قلنا:   حصااال الشاااني يف اجلبهة،
سااتتباع الشااني إذا احلكومة، وهل املتملمحة كاملوضااحة يف ا د مل تلزمهتعددت، فإن قلنا: تتح
أشااااااابههما:    (6)(وجهان)ها  لنسااااااابة إليه  فيه  دران أرشاااااااوضاااااااحة، وقعرفت نسااااااابتها إىل امل

 .(7)عمن
وضااااااااااااحة  ف املتقدم يف أهنا دون املعلى اخلملخرج ذلك  ،وإن مل يكن  ا أرش مقدر

 
) الب  (1) للعمراين:  للراف  (، 566/ ١١يان  ) العزيز  الرفعة: فاي(، ك١٠/35٢عي:  البن  النبيه  ة 
(١6 /١85 .) 
 يف )ط(: وله. (  2)
 /أ(. ١3هناية اللوحة ) (  3)
 (. ١6/١85عة: )البن الرفالنبيه    (، كفاية١٠/35٢العزيز للرافعي: )  (4)
للجويين(  5) املطلب  ) هناية   :١6 /4٢٠( للرافعي:  العزيز  روضة  (353/ ١٠(،  للنووي:   الطالبني ، 
 (. 38٧/ 8ج للدمريي: ) النجم الوها   (،3١١/٩)
 يف )ز(: فوجهان. (  6)
(7)   ( للجويين:  املطلب  العزيز  43٠/ ١6هناية   ،)( للنووي: 354/ ١٠للرافعي:  الطالبني  روضة   ،)
(٩/١3١ .) 
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ب فيها احلكومة أو أكار األمرين من  الرأس جي  ىجراح الرأس إذا أمكن تقديره موضااااااحة عل 
جلراحات اليت على  ملف يف اهذا اخل يوأجر  ،املوضاحة واحلكومة وهو الصاحيح شر قساط أ

 .(1)رينوصحح النووي وجوب أكار األم ،نعرفهاجبالفة  هاالبدن، إذا أمكن تقدير 
تهااااااااااااااياه ش، وأوجبناا ماا يقنسااااااااااااااباة إىل جراحاة مقادرة األر فاإن قادمناا أرش اجلراحاة  ل

كومااة، وإن كاااناات احلكومااة أكار يط لكونااه أكار، فااالشااااااااااااااني اتبع لااه   يفرد حبالتقساااااااااااااا
 .(2)وأوجبناها
وإن كان   ، جلرح  (3)(أخذان)الشاااااااااااااني إن كان اجلرح أكار من  يفيف املختصااااااااااااار: ل قا

 .(4)يفأخذان  لشني لشني أكار من اجلرحا
 لويكون األقيف حمل اجلراحة وما حوله    ترب الشااااااااااني احلاصاااااااااالوقال األصااااااااااحاب: يع

أحدمها: بب حكومتان، وهو   وجهان:اواي ففإن تساا  ،حكومة منهما اتبعة لألكار حكومة
 .(5)إحدامهاأظهرمها: أنه   جيب إ  و  ،ظاهر

 .(6)يفصل: أهنا حكومة احملل؛ ألهنا األواألشبهيفقال الرافعي: 
 نتهاااء  اد أكارمهااا يف اأكار احلكومتني على أن املر ومحلاات طااالفااة النص يف إجياااب  

وقالوا: أيهما كان أكار فهو الواجب  ،الدم  الة ابتداء اجلرح عند سااااااايملند ا ندمال، وحبع
كمااا غل، يف   ،لوجااه على شاااااااااااااا اااج الباادن يف غ  املقاادرالرأس وا  (7) لشاااااااااااااا اااج  ي اااً ت ل 

 .(8)املقدر

 
 (. ٩/3١١(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/354لعزيز للرافعي: )ا  (1)
 (. 3١١/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )354/ ٠١(، العزيز للرافعي: )353ين: )تصر املز خم(  2)
 يف )ز(: أخذ. (  3)
 (. 353خمتصر املزين: )(  4)
 (. ٩/3١١(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/354العزيز للرافعي: )  (5)
 (. 354/ ١٠عزيز: ) ال  (6)
 /ب(. ١3لوحة ) هناية ال  (7)
(، التهذيب للبغوي: 43٠/ ١6هناية املطلب للجويين: ) (، 3٠6/ ١٢ردي: ) احلاوي الكبري للماو  (8)
 (. 3١١/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )354/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ٧/١6٩)
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علياه أكار األمرين من أرش  يفويل:  قاال املت  ،جبينله وأزال حلاجبله  و أوضلللللللللللر فرع: ل
 .(1)يفاجبوإزالة احل حكومة الشنياملوضحة و 

 ايات: إبانة األعضاءالنوع الثاين من اجلن

 األول: األذنان 
الدية، وفيه قول أو وجه خمرج أن فيهما    أو قلعاً   اسااااااتأصااااااا ما قطعاً أن يف  واملذهب:

 .(2) ملساحةدر وتق ،ا نصفها، ويف بعهها بقسطه منهااحلكومة، يف إحدامه
 قال اممام: وقد يتعذر معرفة ،ى أو األساااااااااااافلان من األعل و  فرق بني أن يكون املب

 .(3)النسبة في ب املص  إىل احلكومة
 فقو ن: ،فاسااتحشاافت أي صااارت كاملشاالولة   تتحر ، و  تتأير مبا يؤملا  ضاارهبولو  

 باب فيهاا جلمع على أن الادياةومهاا مبنياان   ،وأظهرمهاا: باب الادياة ،أحادمهاا: باب احلكوماة
 .(4)الصمادا وام من  الصوت أو ملنع

وجبت   ،الديةنا  بب فإن قلنا: ه لى القولني:ولو قطع أذنني مساااااتحشااااافتني بين ع
وقطع الشاااااااااااايخ أبو حممد   ،اوجبنا الدية هن  ،مااااااااااااااااااااااااااوإن قلنا: بب احلكومة يَّ   ،ة هنااحلكوم

ليم، ساااااااااُ   ط خمالفه، واساااااااااتصاااااااااوبهملء، وغلّ د الشاااااااااكومة هنا كالعني القالمة، واليبوجوب احل
 .(5)الرواينو املاوردي   وغلطه

 
(، ١٠/535زيز للرافعي: )انظر: الع(، و ٢34الرحيم احلارثي: )   للمتويل، حتقيق د. عبدتتمة اإلبانة    (1)

 (. ٩/3١١ للنووي: ) روضة الطالبني 
(، 33٩/ 6(، الوسيط للغزايل: )35٢/ ١6ين: )(، هناية املطلب للجوي١33/ 6: ) األم للشافعي(  2)

 (. ٩/٢٧١(، روضة الطالبني للنووي: ) 355/ ١٠العزيز للرافعي: ) 
) هن  (3) للجويين:  املطلب  للرافعي:  35٢/ ١6اية  العزيز  للنو   (، 355/ ١٠)(،  الطالبني  وي: روضة 
(٩/٢٧١ .) 
 (. ٩/٢٧١البني للنووي: )(، روضة الط١٠/355العزيز للرافعي: )  (4)
)احل(  5) للماوردي:  الكبري  للجويين: ) ٢43/ ١٢اوي  املطلب  للرافعي: 34١/ ١6(، هناية  العزيز   ،)
 (. ٩/٢٧٢ للنووي: )(، روضة الطالبني 356/ ١٠)
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أن   تنقص  رتطا ساتحشااف حصال جبناية فهل يشاوإن قلنا: بب احلكومة فكان 
 .(1)ط وبوز الزايدة عليها، وقيل:  در الدية  قيل: يشرت حلكومتان عن قا

كتاب الصاااااااااااايد فيما إذا   وجه اآلتية يف تكملة الدية على األوي هر ختريج اخلملف يف
شاها دينار  ه بخر جراحة أخر  أر احة أرشاها دينار، ف رحر ة دانن  جقيمته عشار  جرح عبداً 
 .(2)وجهمنها، ففي الواجب عليه مخسة أفمات 

ولو اسااااتأصاااال أذنه فأوضااااح معه الع م   ،بني أذن السااااميع والبصاااا  يف الديةو  فرق 
 .(3)ع دية األذن أرش موضحةفعليه م

 عينان ثاين: الالعضو ال
  جيب :  (4)(ك  ها)وعني األعور املبصرة    ،صفهاامها: نويف إحد  ،ديةويف فقأمها: ال

 اصاارة من إنسااان لزمه القصااال فإن عفاملب  ولو فقأ األعور مال عينه  ، نصااف الديةفيها إ 
 .(6): لزمه نصف الدية(5)(عليه)اجملين 

واألعمش     والشاااااااااااااايخ،  فيهمااا بني عيين الكب  والصاااااااااااااا  إجياااب الااديااةو  فرق يف  
يف مرض  وقات، وهو منسااااايملن الدمع يف أكار األالرؤية مع  والعمش: ضاااااعف ،واألحول

و  بني  ،الذي يبصااااااار  لنهار دون الليل: شاااااااىواألع  ،و  بني األعشاااااااى وغ ه  ،(7) فناجل
  (8) (يف ال يم)وقيل: الذي يبصااااااااار   ،رالذي يبصااااااااار  لليل دون النها  :وهواألخفش وغ ه؛ 

 
 (. ٩/٢٧٢لطالبني للنووي: )(، روضة ا١٠/356العزيز للرافعي: )  (1)
 /أ(.١٠/٢64ة املتحف: )ل اجلواهر البحرية، نسخخمطوط    (2)
(، ١٠/356(، العزيز للرافعي: ) 6/33٩(، الوسيط للغزايل: ) ١6/34١يين: ) هناية املطلب للجو   (3)

 (. ٩/٢٧٢روضة الطالبني للنووي: ) 
  )ز(: كغريمها. يف (  4)
 عنه. عليه    يف )ز(: (  5)
التنبيه6/١3٢)   للشافعي:  األم(  6)  ،)  ( )( ٢٢5للشريازي:  للغزايل:  الوسيط  العزيز 33٩/ 6،   ،)
 (. ٢٧٢/ ٩ني للنووي: )(، روضة الطالب١٠/35٧لرافعي: )ل
 /أ(. ١4هناية اللوحة ) (  7)
 اليوم الغيم.   يف   يف )ز(: (  8)
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 . ( 2) يفوعانن  هويف:  (1)قال اجلوهري  ،و الص   العني، الهعيف الن روقيل: ه  ،ودون الصح
حصااال  جلناية   ما الرج منه وجه أن أعشاااامها إذاوسااايأيت فيما إذا أذهب ضاااوء عينه  

ل لعني بياض   ينقص الهاااوء مل انع القصاااايف اكان     جيب يف قلعها إ  احلكومة، وإذا
كان على الناظر إ  أنه رقيق   (3)(ولو)  هاو ساااوادالدية، ساااواء كان على بياض احلدقة أو  

 أمكن ضاااااااااااابط النقصااااااااااااان فإن كان ينقصااااااااااااه فإن ،و  ينقص الهااااااااااااوء امبصااااااااااااار،  انع  
مل اكن وجبت اليت   بياض عليها ساااااااااااقط من الدية قساااااااااااط ما ابيض، وإن    (4)[ عتبار 

 .(5)احلكومة

 ناألجفاالعضو الثالث:  
ويف    ، أحادمهاا: ربعهااايفو   ،ني: نصاااااااااااااافهاااويف جفين إحاد  العين  ،ويف قطعهااا: الادياة

و  فرق   ،يةهنا ر عالدية  واختصات هذه   ،واألسافل  علىيف ذلك األابه ساواء  البعض حبسا
إذا استؤصل، وقد يقطع البص ، واألعمى واألعمش وغ هم وإمنا بب فيه    (6)[جفن بني 

ون در املقطوع دتأصااااااال، فيلتحق، وجيب من الدية بقوهم ا ساااااااقي، ويتالب  مع مه فتقلص
 .(7)ص، فإن أشكل ومل ير وجبت احلكومةاملتقل 

 
دخل جملدان، و أبو نصر، لغوّي من األئمة، أشهر كتبه: الصحاح    ( هو: إمساعيل بن محاد اجلوهري،١)

قام يف نيسابور، وأصيب مبرض ىل خراسان، مث أاحلجاز فطاف البادية، وعاد إ سافر إىل  العراق صغرياً، و 
 ه، رمحه هللا. 3٩3سي آخر عمره، فقرر أن يطري فرتدى من داره فمات سنة نف

 (. 8٠/  ١٧النبالء للذهيب: )   (، سري أعالم3١3/  ١األعالم للزركلي: ) 
 (. 3/5١٠٠الصحاح: ) (  2)
  )ز(: وكذا لو. يف (  3)
 االعتبار. يف )ط(: ب(  4)
(، الوسيط للغزايل: ١6/34٩(، هناية املطلب للجويين: ) ٢44/ ١٢للماوردي: )  احلاوي الكبري  (5)
 (. ٢٧٢/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )35٧/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) 6/33٩)
 خفض.  يف )ط(:(  6)
، (358/ ١٠(، العزيز للرافعي: )١٢/٢5٧: ) ي للماورد(، احلاوي الكبري١3٢/ 6األم للشافعي: ) (  7)

 (. ٩/٢٧3للنووي: )   روضة الطالبني 
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ولو ضاااااااارب العني    ،احلكومةبل بب سااااااااتحشااااااااف،  و  بب الدية يف قطع اجلفن امل
ولو بهااااااااااربة واحدة: وجبت دية  ولو قلع األجفان والعينني،    ،فاسااااااااااتحشاااااااااافت: لزمته الدية

 .(1)عيننياألجفان، وأخر : لل 
: في اب يف إزالتاه وإزالاة -فننيت على طرف اجلوهو الشااااااااااااااعر الناابا–وأماا األهاداب  

ن مل أفساااد املنبت احلكومة، وإا إن وحنومه كشاااعر الرأس، واللحية  حللق واجلز  ساااالر الشاااعر
ق بني أخاذه ن غ  فر م: الرافعي، مكاذا أطلقاه مجااعاة؛ منه  ،يفساااااااااااااااده فليس فياه إ  التعزير

 .(2) هبنتف أو غ
 .(3)يف لنتف فمل قودوالرأس  الشاربنيية و أنه إذا أخذ شعر اللحيف :ويف األم

وحكى القاضاااااااااي   ،انه، فإن مل ينبت ففيه حكومة أكار مومة إذا نبتوقيل: فيه حك
  واحلاااجبنيداب  األهااوحكااامهااا املاااوردي يف    ،احلكومااة يف إزالتااه  لنتف وجهني  يف إجياااب 

 .(4)يفا كان أو أكار وجبت احلكومة قطعاً أقل للو عاد الشعر يفلألمل، وقال: 
   يشينه، وهو من جرت عادتهما إذا أخذ شعر الرأس والشارب لن  وجها فيوذكروا 

وأماا لو كاان اجلماال يف إزالاة الشااااااااااااااعر فاأزالاه    ،فياه حكوماة (5) جياب  أناه    :ومل يعاد  حبلقاه
 .(6)رأةم يف حلية املفقد تقدم الكمل ية املرأة وامبط والعانةر حلوأفسد منبته كشع

 ،احلكومةوالاان: فيه   ،أحدمها:   ضااامان فيه  جهان:وامبط ففيه و وأما شاااعر العانة 
ورته( لزمه حكومة ها، فإن قلنا: )نباهتا يدل على ذكولو قطع شااااعر حلية خناى وأفسااااد منبت

 
(، ١٠/358(، العزيز للرافعي: ) 6/34٠(، الوسيط للغزايل: ) ١6/35١ملطلب للجويين: ) هناية ا  (1)

 (. ٩/٧3٢روضة الطالبني للنووي: ) 
 (. ٢٧3/ ٩للنووي: ) الطالبني  (، روضة ١٠/٩35(، العزيز للرافعي: )34٠/ 6الوسيط للغزايل: )(  2)
 (. 6/١33: ) األم للشافعي  (3)
(، روضة الطالبني للنووي: 36٠/ ١٠(، العزيز للرافعي: )٢5٧/ ١٢للماوردي: )احلاوي الكبري    (4)
(٩/٢٧3 .) 
 /ب(. ١4هناية اللوحة )   (5)
(، ١٠/٠36) : (، العزيز للرافعي١٢/3٠٠(، احلاوي الكبري للماوردي: ) 54/ 6األم للشافعي: )( 6)

 (. ٩/٢٧3الطالبني للنووي: ) روضة  
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 .(1)الوجهان يف حلية املرأةي لزومها عليها( ففقطعا، وإن قلنا: )  يدل 
ا حكومااااة ا، ويناااادرج فيهاااا، وفيهااااا األهااااداب وجباااات ديتهاااااألجفلللانو قطع  فرع: ل

ا بعهااااااااااااااهم يف دخول حكومااة الشااااااااااااااعر حتاات أرش مهاااألهااداب، يف أظهر الوجهني، وطرد
 .(2)حةاملوض

 اخلامس: الشفتان العضو 
كب تني أو   أو رقيقتني،تاا غلي تني  وفيهماا إذا اسااااااااااااااتوعبتاا  لقطع الادياة، سااااااااااااااواء كاان

 .(3)دة منهما نصف الديةص  تني، ويف كل واح
الفم حدها يف طول لشافر، ومنهم من يعرب عنه  ن  ض الوجه إىل اوحد الشافة يف عر 

 .(4)فتحة الفم من أحد اجلانبني إىل اآلخر
 وأما يف طول الوجه: ففيه أربعة أوجه:

من األعلى يقرب من  ا رتتاقع موضااااااااااااا، و ا رتتاقاملت ايف إىل حمل أحدها: أنه من 
 .عنفقةهناية ال اجلانب األسفل، يقع يف حماذاة األنف، ومن
ألساانان، وهو ذي يساارت عمور اإىل املوضااع ال  (5)(الفم)أن الشاافة من حرف    :والاان

وبعهاااااهم يقول: إىل ما يسااااارت اللاة،    وهو أقل من األول، ومنهم من  الصاااااحيح املنصاااااول،
واللاة اللحم حول   ألساااااااااااانان  لعني املهملة اللحم بني األساااااااااااانان،ور اوعم ،يقول: إىل اللاة

 
النبيه البن ٢٧6/ ١٢حبر املذهب للروياين: )   (،3٠١/ ١٢وي الكبري للماوردي: )احلا  (1) (، كفاية 

 (. 5٢5/ 8النجم الوهاج للدمريي: )  (،١6/١٧5الرفعة: )
 (. ٢٧3/ ٩)(، روضة الطالبني للنووي:  ١٠/36٠(، العزيز للرافعي: )34٠/ 6الوسيط للغزايل: )  (2)
 (.3٧٠/ ١١مراين: ) (، البيان للع ٢6١/ ١٢لماوردي: )احلاوي الكبري ل(،  6/١34للشافعي: )   األم (  3)
(4)   ( للماوردي:  الكبري  ) ٢6١/ ١٢احلاوي  للغزايل:  الوسيط  للرافعي: 34١/ 6(،  العزيز   ،)
 (. ٩/٢٧6(، روضة الطالبني للنووي: )٢36/ ١٠)
 يف )ز(: امليم. (  5)
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 .(2)عموروهو وراء ال (1)(السنخ)
وذكر   ،على التقرياابز أن يكون  تملف، وجيو في وز أن يقاادر فيااه اخيففعي:  الراقااال  

 .(3)يفه و  ينعكسالعمور فإهنا وراء اللاة ي ين عن
 .(4)ملقادير؛ وهذا أقل اانطباق الفم والاالو: أنه القدر الذي يستوعبه

بقطع الباقي، وجيب الشااااااااااافة األخر  على  ي لو قطع مل تنطبقوالرابع: أنه القدر الذ
 .(5)هيه التقسيطمن الدية على ما يقت  بعض الشفة بقسطه
عنه   جمذبهو ر قوس طرفاه عند الشااااااااااادقني،  لشااااااااااافة أن يقدوتقدير كل ايفقال ال زايل:  

ب هو كل الشاااافة، فينساااا قعر هذا القوسمه يحيو ا فم ا رتتاق أو ما دونه على أحد الوجوه
 .(7)ةصلوجه األول خار حنوه لكن على اواممام ذك. (6)يفإليه

ولكن    واعوجاااج اخلط،عىن لتقاادير القوس،  ويشاااااااااااااابااه أن يقااال:   ميفقااال الرافعي:  
، لاا حيااذي ا رتتااق  (8) لاا حيااذي وتره األرق من األعلى إىل موضااااااااااااااع ا رتتااق موضااااااااااااااع
ن حماذاة الوبرة إىل حماذاة منه، فليعترب خط مساااااااتقيم م ن أسااااااافل بقرب املساااااااافةالشااااااادق م

يل أو غ  ويكون حد الشافتني معا شاكل مربع مساتط  ،سافلىيف الشافة اللك  وكذ  ،الشادق
قال   ،سااام أخذ شااايء من الشااادق يف حد الشااافةق ا و  يبعد عن العرف وإطملمساااتطيل  

 
 يف )ز(: السيح. (  1)
ووي: (، روضة الطالبني للن36٢/ ١٠: )العزيز للرافعي  (،٢6١/ ١٢للماوردي: )ي الكبري  احلاو   (2)
(٩/٢٧6 .) 
 (. 36٢/ ١٠العزيز: )   (3)
 (. ٩/٢٧6(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/36٢العزيز للرافعي: )  (4)
(5)   ( للماوردي:  الكبري  ) ٢6١/ ١٢احلاوي  للغزايل:  الوسيط  للرافعي: 34١/ 6(،  العزيز   ،)
 (. ٩/٢٧6)طالبني للنووي:  ، روضة ال(36٢/ ١٠)
 (. 34١/ 6الوسيط: )   (6)
 (.35٧/ ١6هناية املطلب: )  (7)
 /أ(. ١5هناية اللوحة )   (8)
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 .(1)يفلكن مل يصر إليه أحد األصحاب يفاممام: 

 فروع
رتساال، أو مساارتساالة   تنقبض لزمته لو ضاارب شاافة فأشاالها فصااارت منقبهااة   تساا

  ذا كش أو ضااااحك إذا اساااارتخت حش   تنفصاااال عن األساااانان إيفي:  وقال املاورد  ،ةالدي
لو تقلصااااااااااااااات حش ذهبات مجيع  خبملف ماا    ،ل باب حكوماةيلزماه كماال الادياة عنادي، با

 .(2)يفمنافعها
ا إ  األسنان بعض التقلص حبيو   ينطبقان عليها كلهن ع (3)(فتقلصا)ولو ضرهبا  

غه لا تبل ه ية حبيو ما قصاااااارات عن بلو ن فيهما من الدانقباضااااااا وانبساااااااطا كا  (4)(فيها)أن 
 .(6)وأنكره الرواين ،ن بب حكومةوقال بعههم: القياس أ ،(5)هعلي تان، نصاملالسا

ين منها شايء مل يلزمه   (7)(مفل )ولو قطع شافة شاملء فعليه حكومة، ولو شاق شافته  
لزمه دية  ي ملتويل:ب وي واقال ال ،أمت أم  ، ولو قطع شاااافة مشااااقوقةإ  احلكومة، سااااواء الت

 .(8)انقصة بقدر حكومة الشق
طوع، كاالاذي قطع مجيعهاا مناه ع بعض الشاااااااااااااافاة وتقلص البااقي حش بقي املققط ولو

ويف تبعية   ،لاان: بب دية كاملةوا  ،أحدمها: توزع الدية على املقطوع والباقي  ففيه وجهان:
 .(9)دية الشفة وجهانحكومة الشارب 

 
(1)   ( للجويين:  املطلب  للراف35٧/ ١6هناية  العزيز   ،)( روض363/ ١٠عي:  للنووي: (،  الطالبني  ة 
(٩/٢٧4 .) 
 (. ١53/ ٧(، التهذيب للبغوي: )٢6٢/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: ) (  2)
 تا. يف )ز(: فتقلص  (3)
 يف )ز(: فيهما. (  4)
 (. ١٢/٢6١(، احلاوي الكبري للماوردي: )6/١34م للشافعي: ) األ  (5)
 (. ٩/٢٧4ووي: )(، روضة الطالبني للن١٠/363العزيز للرافعي: )(  6)
 يف )ز(: ومل.   (7)
 (. ٧/١53للبغوي: ) (، التهذيب  3١6م احلارثي: ) الرحي  تتمة اإلبانة للمتويل، حتقيق د: عبد (  8)
 (. ٩/٢٧4طالبني للنووي: )(، روضة ال١٠/363يز للرافعي: )العز   (9)
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 سان العضو السادس: الل

 قل كملمه،ربسااااااااااام الذي ياأللكن وامل، يساااااااااااتوي فيه الطلق و ناطق الديةيف لساااااااااااان ال
 .(2)واأللتا، (1)(واألرت )

 .واين يف لسان األرت واأللتا ن روللر 
مبرض، وعن ابن   أو عارضاااااااً   رس أصاااااالياً خلاويف لسااااااان األخرس حكومة، سااااااواء كان 

رس آلفاة يف ذا إذا كاان اخلوقاال مجااعاة: ها  ،بوجوب  لادياة  ختريج قولأناه اكن  ساااااااااااااالماة: 
احلكم  أحدمها: أن  الكملم لكونه ولد أصااااااااام فوجهان:  ساااااااااليمة وامتناعاللساااااااااان، فإن كان  

س، أو كان ر خوهذا كله إذا مل يذهب الذوق بقطع لسااااان األ  ،والاان: بب الدية ،ك كذل
 .(3)وجبت الدية فأما إن ذهب الذوق به ،قد بطل ذوقه من قبل

وأوجب فيه   (4) ن الناطق املفقود منه الذوقن األخرس اللسااااااوأحلق املاوردي  للساااااا
 .(5)اتبعه صاحب املهذب احلكومة، و 

)  ، وماما، ودادا( أو حركه عند البكاء   :ر إن نطق با ِ فل انطق نُ لسان ط  ولو قطع
وجد ذلك فإن مل يوإن   ،حتريكا صااااحيحا؛ وجب القصااااال والديةلهااااحك وا متصااااال وا

فيااه احلكومااة، وإن مل يبل ااه  ن قطعااه قريااب والتحريااك وجباات    كااان قااد بلا وقاات النطق
: وهو ماا واثنيهماا  ،ن الادياة باباجلمهور: ألاذي أورده أصااااااااااااااحهماا: وهو ا الو دة فقو ن:

 .(6)عن األصحاب: أن احلكومة بب يلزارواه الشيخ أبو حممد واممام وال 
مث عرفت    جوب احلكومة فأخذهاى، واقتهااااااااااى احلال و ولو قطع بعض لسااااااااااان صاااااااااا
 

 يف )ز(: األرتع. (  1)
 (. ٢6٢/ ١٢للماوردي: ) لكبري  (، احلاوي ا35١/ 8(، خمتصر املزين: )6/١٢8( األم للشافعي: ) ٢)
 (. ٩/٢٧5وي: )(، روضة الطالبني للنو ١٠/364العزيز للرافعي: )  (3)
 . (/ب١5وحة ) هناية الل   (4)
 (. ٢٢5/ 3ذب للشريازي: )(، امله٢63/ ١٢كبري للماوردي: ) احلاوي ال  (5)
(، ١34/ 6(، الوسيط للغزايل: )346/ ١6(، هناية املطلب للجويين: )١٢٩/ 6( األم للشافعي: ) 6)
)ال للرافعي:  )365/ ١٠عزيز  للمطيعي:  اجملموع  تكملة  الطالبني٩6/ ١٩(،  روضة  للنووي: (،   
(٩/٢٧5 .) 
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  ،در الذي يقتهااااايه التوزيع من الدية قلساااااانه بنطقه ببعض احلروف بل نا احلكومة الساااااملمة  
 .(1)ن يسرتد الزايدةحلكومة أكار لا ذهب وجب أانت افإن ك

ما ان مشاااقوق في ب بقطعهاساااتواي يف اخللقة فهو لسااا ولو كان للساااان طرفان، فإن
لقة، واآلخر انقصاها زالدا اخل ا أصاليا اتموإن كان أحدمه  ،مها قساطه منهاوبقطع أحدالدية  

ألصاااااااالي وحده الدية، و  يبلا وحكومة، ويف الزالد وحده احلكومة، ويف ا  في قطعهما ديةف
 .(2)كومته دية قدره من اللسان من يلو وربع وحنوهاحب

يقادر على القصااااااااااااااال منهاا    لو قطع  ااة الرجال عمادا فاإن كاانيف  :قاال يف األم  فرع:
 .(3)يفعليه أو قطعها خطأ لزمه حكومة  يقدر  إن كانصال، و لزمه الق

 : األسنان السابعالعضو 
  (4) ( وأشااااااااااااااباهها)ومنافعها  وإن اختلفت أقدارها    بب يف كل ساااااااااااااان من األساااااااااااااانان

ها بكملل   كسااار نصاااف عشااار دية املقطوع منه إذا د  نية والناب، وذهب حَ اكالهااارس وال
ساااان املرأة: بع ان   س من امبل، ويفمعصااااوما، ففي ساااان الذكر احلر املساااالم: مخكان حرا 

 .(5)يمتهبد: نصف عشر ق، ويف سن العونصف بع 
 ،واسااااااام السااااااان التص  ل اهر ،قطع أو الكسااااااارلها  لقلع أو  ليز و  فرق بني أن ي

 .(6)والتص املقدر  ل اهر ،)سنخا( يف اللحم فيسمىفأما الداخل منه 
لرواين: قال ا ،دت كماا كانتعاف  (7)(فردها)فبقيات متعلقاة بعروق،  ع سااااااااااااااناه  ولو قل 

 
(، كفاية النبيه ١١/53٢ين: )(، البيان للعمرا3/٢٢5ريازي: ) (، املهذب للش١٢/68٢اوي: )احل  (1)

 (. ١6/١38البن الرفعة: ) 
 (.٩/٢٧5ة الطالبني للنووي: ) (، روض365/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ١55/ ٧التهذيب للبغوي: )  (2)
 (. 6/١3٠األم: ) (  3)
 يف )ز(: وأمساها. (  4)
 (. ٢٢6(، التنبيه للشريازي: ) ١٢/٢٧٠)كبري للماوردي:  لاحلاوي ا  (، 6/١34( األم للشافعي: ) 5)
 (.٩/٢٧5(، روضة الطالبني للنووي: ) ٢65/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ١56/ ٧التهذيب للبغوي: )  (6)
 دها. : مث ر يف )ز((  7)
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 .(1)وجبت احلكومة دون الدية
ة أصاااااالية، ما ورة غ  اتم هنا كل ساااااان   وضاااااابط ال زايل الساااااان اليت بب فيها املقدر

 .(2)متقلقلة
أن فيها احلكومة  تقدماغية، وقد شاااااااااااعن ال  (3) حرتز بهوا، القيد ا:ول: ا:صمممممممملية

أو حناس أو ع م من ذهب أو فهاااة   ذ مكاهنا ساااناً صاااحيح، ولو ساااقطت سااانه فاختعلى ال
 فإن قلعها قبلوأما احلكومة   ،از، ومل يلزم بقلعها ديةطاهر أو خشااااااااااااب أو ساااااااااااان هبيمة ج

هباا واسااااااااااااااتعادادهاا للمهااااااااااااااا   ا لتحاام مل يلزماه غرم، لكن يعزر، وإن قلعهاا بعاد نبات اللحم
 .(4)أهنا   بب مها:أظهر  جوب احلكومة قو ن:والقطع ففي و 
 .(5)الذهب حلميلتحم على  دي   ام: عنقال امم

 بعض الساااااااااااان وجبت بنساااااااااااابته من فإن كساااااااااااار  (6)ة:[]القيد ال:اا: أن تكون اتم
 .(7)الدية

ين على أنه ولو اختلفا يف قدره صاااادق اجلان، ودخول الساااانخ يف حساااااب الساااان ينب
  فيه طرق:  ة السن أو يدخل فيها السنخ هل جيب للسنخ حكومة من ديإذا قلع السن مع 

وأصحهما: القطع  ،  واثنيهما:    ،أصحهما: يدخل فيه  ل: قو ن:وجهان، وقي  : فيهأحدها
 .(8)ع  لاانواثلاها: القط،  ألول

أو بعهااه، أو مع حلميت والطريقة األوىل جارية فيما إذا قطع مع احلشاافة  قي الذكر 
 

 (. ١6/١4٩(، كفاية النبيه البن الرفعة: )١٠/٢66العزيز للرافعي: )  (1)
 (. 34١/ 6الوسيط: ) (  2)
 /أ(. ١6لوحة ) لهناية ا  (3)
 (. ٢٧6/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/365عزيز للرافعي: )(، ال34٢/ 6الوسيط للغزايل: )(  4)
 (.3٩٩/ ١6( هناية املطلب: )5)
 (.6/343ني ساقط من النسختني، ومأخوذ من الوسيط للغزايل. الوسيط للغزايل: )املعقوفت( ما بني  6)
 (. 343/ 6الوسيط: )   (7)

(، ١٠/366العزيز للرافعي: ) (،  6/343(، الوسيط للغزايل: ) ١6/83٧للجويين: )   ية املطلب هنا(  8)
 (. ١6/١4٩(، كفاية النبيه البن الرفعة: )٩/٢٧6روضة الطالبني للنووي: ) 
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ية  مع درن قصااااااااابة األنف أو بعهاااااااااها، هل بب مجيع الادي أو بعهاااااااااه، أو مع املا  الادي
  ر أو القصاااااااابة، أو يندرجالذك  دي أولمة أو املارن حكومة، ملا قطع من الاحلشاااااااافة أو احلا

 .(2)ع املارن، وجزم يف غ ها  لدخولم (1)[القصبة صصها بقطع ومنهم من خ
 عدم ،اندراج حكومة الكل  ربعة أوجه:لطرق حصااااال فيها أاملساااااالل وا  وإذا اجتمعت

اندراج   ،وهو األصاااااااااح  ،ءيشااااااااا رجاألنف و  يند مة ما عدا قصااااااااابةاندراج حكو   ،راجهااند
 .السن دون حكومته إذا عرف ذلك  (3)(ما عدا)حكومة 

حكومة وزع فإن قلنا: جيب يف قلع السااااااان والسااااااانخ أرش و بعض السااااااان  فإذا كسااااااار  
: أن مهاااأحااد  فوجهااان:  حكومتااه يف األرش  تاادخاالقلنااا:  وإن    ،ى ال اااهر فقطالواجااب عل 

 .(4)ال اهر، والسنخنيها: يوزع على اثو  ،وزيع على ال اهر خاصةالت
و ن، هل ينساب إليه أو احللمة أو املار إذا قطع بعض احلشافة أ  وكذا احلكم يف التوزيع

فإن قلنا: حكومة  ،ما يف الساااااانواألصااااااح فيه ك ،  والقصاااااابةإىل مجيع الذكر والادي واملارن  
 .(6)لع السن بسنخه لزمه دية فقطق ذاتندرج يف السن، فإ (5)(السنخ)

 ،ل لزمته حكومةإن كان بعد ا ندمانخ فأو كساااره مث قلع الساااقطع ظاهر السااان  و  ول
 مث الاادي بعاد  (7) الاذكر أو احللماة لقصااااااااااااااباة أو احلشاااااااااااااافاة مث  قيوكاذا لو قطع املاارن مث ا

جلواب مطملق األكارين أن ا  أحااادمهاااا: وهو املوافق  قبلاااه فوجهاااان:ن كاااان  ا نااادماااال، فاااإ

 
 . احلشفة  (:طيف )(  1)
(2)  ( للرافعي:  )١٠/366العزيز  للنووي:  الطالبني  روضة  الرفعة: (، كف٢٧6/ ٩(،  البن  النبيه  اية 
(6١/ ١4٩ .) 
 يف )ز(: عدا.(  3)
(، 36٩/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ١١/535(، البيان للعمراين: ) ١6/38١ملطلب للجويين: ) هناية ا  (4)

 (. ١48/ ١6(، كفاية النبيه البن الرفعة: )٢٧٧/ ٩٠روضة الطالبني للنووي: ) 
 يف )ط(: السن. (  5)
(، 6٩3/ ١٠عزيز للرافعي: ) ال (،  ١١/535اين: ) (، البيان للعمر ١6/38١طلب للجويين: ) هناية امل  (6)

 (. ١48/ ١6(، كفاية النبيه البن الرفعة: )٢٧٧/ ٠٩ة الطالبني للنووي: ) روض
 /ب(. ١6هناية اللوحة )   (7)
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 .(2)معاً  (1)[قلعهما السن، كما لو نخ تندرج حتت دية واثنيهما: أن حكومة الس  ،كذلك 
 قطع الكف بعاااد قطع هاااذا يفوطرد  ،  الساااااااااااااانخ غ ه لزمتاااه احلكوماااة قطعااااً   ولو قلع

 .(3)األصابع من قاطع األصابع أو غ ه
لى كل واحد واحد نصاااااف ما ظهر من السااااان، وكسااااار بخر الباقي منه فع  ولو كسااااار

 .(4)ألرشط ما كسر من اقس 
نصاااااااااااااافهاا،   قطع األول ربعهاا، وقاال اجلاان الااان: قطع  :لياهقاال اجملين عولو اختلفاا ف

 .قاله الرواين ،قاءدق اجملين عليه ألن األصل البص
وحكومة  ،ي من األرشط الباقعليه قساااااالنص أن ولو قلع الاان الباقي مع الساااااانخ فا

 .(5)السنخ
 ن:فيه وجهاأحدمها:  ولألصحاب طريقان:
سااااااااانخ رش، والقساااااااااط، ما قلعه من األ ما:   جيب إ نيهواث، أحدمها: ما نص عليه

 .جلميعض، كما يتبع ايتبع البع
لساااان عرضااااا وبقي األساااافل حباله فليس على  إن كان كساااار بعض ا والاان: أن األول

 .(6)خ، بل يدخل يف أرش الباقيلسنة احكوم الاان
ل يف  دخي  السنخ قدر ما جيب الباقي من السن وإن كسر بعهها يف الطول فحكومة

 
 قلعها. يف )ط(:  (  1)
(2)   ( للجويين:  املطلب  )38٢/ ١6هناية  للرافعي:  العزيز  روضة  368/ ١٠(،  للنووي: (،  الطالبني 
 (. ١4٩/ ١6) :  الرفعة  بيه البن (، كفاية الن٢٧٧/ ٠٩)
 (. ٠٩/٢٧٧(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/36٧ي: )ز للرافعالعزي  (3)
 (. ١5٧/ ٧(، التهذيب للبغوي: )٢٧٠/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: ) (  4)
 (. 35٢/ 8(، خمتصر املزين: )6/١36األم للشافعي: ) (  5)
(، العزيز 535/ ١١)مراين:  بيان للع (، ال١5٧/ ٧(، التهذيب للبغوي: )١36/ 6) األم للشافعي:    (6)

 (. ١٠/36٩فعي: )للرا
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 .(1)حلالةلنص على هذه امته، ومحلوا اجيب حكو    شيء فوقه من السنأرشه، وما 
 ل مع مجيعيف كل الطو  قطع الاان النصاااااااااف عرضااااااااااً  ساااااااااألة فيما إذاوفرض اممام امل

  :( 2) ويت ه فيه من فحو  كملمهم وجهان  بخران[يفمث قال:   ،هاكى النص فيالسااااااانخ، وح
واثنيهما: أنه يسقط من   ،ملت ه، وهو ان األرشيما لزمه م: أن السنخ يندرج ف(3)[أحدمها 

 .(4)يفواثنياً  قطوع أو ً له على امل زيعاً خ نصفه، ونابت نصفه تو السن
دراج الكف، حتااات دياااة بعض نااايلتفااات على اخلملف يف اواخلملف  يفقاااال ال زايل:  

 .(5)يفاألصابع
ا ل الدية مبهر، بل تكمأصااااااااااب اللاة مل يلحق  ل اولو ظهر بعض السااااااااانخ لعارض  

 .(6)يف األصل اهراً كان ظ
فإن   ،ديةقلع  قيها قسااااااااااط ما بقي من ال  انكساااااااااار ففيولو آتكل بعض الساااااااااان أو  

 .(7)املتأير صدق اجملين عليه بيمينهاختلفا يف قدر املتآكل أو 
ذلك، ووجب ؤير  ولو كانت أسااااانانه العليا طوا  والسااااافلى قصاااااارا، أو  لعكس، مل ي

 .(8)يف كل واحدة أرش كامل
نصااااااول ونساااااابه اممام إىل ر عياته أو أقصاااااار منها، فامل اي إنسااااااان مالفلو كانت ينا

  :وقال مجاعة ، منه حبسااااااب نقصاااااااهنا  (9) األرش بل ينقص   جيب فيها متاماألكارين، أنه  

 
 (. ١6/١48(، كفاية النبيه البن الرفعة: )١٠/36٩العزيز للرافعي: )  (1)
 ساقطة يف )ط(. (  2)
 أحدها.  يف )ط(:(  3)
 (.38١/ ١6هناية املطلب: )(  4)
 (. 34٢/ 6الوسيط: ) (  5)
 . (١58/ ٧)  (، التهذيب للبغوي:٢٧٠/ ١٢للماوردي: )   احلاوي الكبري (  6)
 (. ٩/٢٧8الطالبني للنووي: )  (، روضة ١٠/3٧٠للرافعي: )زيز  لعا(  7)
 املصادر السابقة. (  8)
 /أ(. ١٧هناية اللوحة ) (  9)
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 .(1)فيها األرش ليكم
قصاااااااا ة  أقصاااااااار من أختها فقلعت التني العليتني أو الساااااااافلتني  ولو كانت إحد  الانيّ 

 .(2)ار نقصاهنن ديتها بقدنقص م
ذا كان ا إأم  ان النقصاااان متفاوات  لالو والربع،وعن نصاااه يف األم أن هذا فيما إذا ك

ت منفعته ومل يصاااااااااااالح كمال اخلمس، وإذا انتهى صاااااااااااا ر الساااااااااااان إىل أن انتهمتقار  ففيها  
رس أصااااااااا ر من الر عيات كانت الهااااااااا  وقيل: إذا  ،مهاااااااااا ففي قلعها احلكومة دون الديةلل 

 .(3)ت فيه احلكومةوجب
مل يا ر، فمل جيب   ن الصااااااااااااى الذي، فيخرج به سااااااااااااالقيد ال:الث: أن تكون م:غورة

لكن ينت ر عودهاا فاإن عاادت فمل جيباان لكن باب    قصاااااااااااااااال و  دياة يف احلاال،  بقلعهاا
ناية، وبقاء األمل أو حلكومة يف حالة اجلاحلكومة إن بقي شااني، وإن مل يبق شااني فهل بب ا

  يؤير ساابباً   و  أرشاااً م يف سااالر اجلناايت اليت   تقتهااي فيه اخلملف املتقد  و  جيب شاايء 
 .(4)بعد اندما ا
ىف القصاااااااااال أو الدية، وقد تقدم ذلك، فإن مات وفساااااااااد املنبت اساااااااااتو   يعدوإن مل

وجوب   وعلى هااذا ففيأرجحهمااا:   جيااب األرش،    ى قباال تبني احلااال: فوجهااان:الصاااااااااااااا
ت بعد طلوع بعهااااااااااااااها، وقبل ما إذا ماوأجراي في  ،ب األرشواثنيهما: جي  ،ة وجهاناحلكوم

 جياب   (5)(القول)وعلى   ،ما مل يطلع  لكن على الاان جيب من األرش بقسطه  ،اتكما اس

 
(، 3٧٠/ ١٠(، العزيز للرافعي: )3٩٢/ ١6اية املطلب للجويين: ) (، هن١35/ 6األم للشافعي: ) (  1)

 (. ٩/٢٧8وي: ) روضة الطالبني للنو 
 (. ٩/٢٧8بني للنووي: )الوضة الط(، ر ١٠/3٧٠العزيز للرافعي: )  (2)
(، العزيز 534/ ١١(، البيان للعمراين: )6/34٢(، الوسيط للغزايل: ) ١35/ 6م للشافعي: )األ  (3)

 (. ٢٧٧/ ٩ة الطالبني للنووي: )(، روض١٠/36٧للرافعي: )
يل: (، الوسيط للغزا6١/383طلب للجويين: ) (، هناية امل٢٧٢/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )  (4)
 (. ٢٧8/ ٩الطالبني للنووي: )روضة    (، 3٧٠/ ١٠يز للرافعي: ) عز (، ال6/433)
 يف )ز(: الفور. (  5)
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 .(1)احلكومة تكون احلكومة هنا أقل
فعلياه الادياة، وإن  ولو قلعهاا قبال متاام الطلوع بخر فعن النص أهناا تنت ر، فاإن مل تنبات

 .(2)األوىل قطع يف املرةمن حكومة ال ة، لكننبتت لزمته حكوم
 ،امنبات ل قوة  جناية تبطى منبتها  جىن بخر عل   صى غ  ما ور مثولو قلع قالع سن  

 .(3)يفو  على الاان  وجه مجياب األرش عليهما، يفقال اممام: 
 .لى حلكومةصر عيقت (4)(أن)وجيوز أن يقال بوجوبه على األول، و

منبتها، في وز أن يقال بوجوب   (5)[جان ا، مث أفساااااااد  ولو ساااااااقطت سااااااانه بنفساااااااه
 اان.األرش على ال

مل يسارتد األرش يف  ها فعادت على خملف العادةولو قلع سان ما ور، فأخذ منه أرشا
 أنه لو مل يقتص منه حش نبتت هل يسقط القصال  دما يفوقد تق ،أظهر القولني

 .(6)اللسان، وبعههم فرق بينهمايف ده فإن بعههم طر 
تها، مث قويت اية أزال بطش يده يف احلال فأخذت منه ديجنن ولو جىن على إنساااااااااااا

خذت الدية مث أبصااااارت اسااااارتدت صااااار هبا فأنه فصاااااار   يبأو جىن على عي (7) وبطشااااات
 .(8)إذا ظن زوال السمع وسالر املعان، مث  ن خملفهكم فيما وكذا احل، الدية

 
(1)   ( للجويين:  املطلب  )383/ ١6هناية  للرافعي:  العزيز  للنووي:   (، ٧٠3/ ١٠(،  الطالبني  روضة 
(٩/٢٧8 .) 
 . (٢٧8/ ٩)  روضة الطالبني للنووي:   (، ١٠/3٧٠فعي: ) (، العزيز للرا6/١35األم للشافعي: )   (2)
) اهن(  3) املطلب:  وانظر:3٩١/ ١6ية   .)  ( للرافعي:  للنووي:   (،3٧٠/ ١٠العزيز  الطالبني  روضة 
(٩/٢٧8 .) 
 ساقطة يف )ز(. (  4)
 يف )ط(: حال. (  5)
 (.4٢3/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ٧/١٠3وي: ) (، التهذيب للبغ١6/٢65املطلب للجويين: )   هناية  (6)
 /ب(. ١٧هناية اللوحة )   (7)
للرافعي:  (،١6/385: )ينب للجويية املطل هنا  (8) (، الغاية يف اختصار النهاية: ١٠/3٧٢)   العزيز 

= 
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حركة  إن كانت متحركة ف، فإن كانت  ، غ  متقلقلةالسمممممممممممن اثبتةابع: كون  القيد الر 
انت حركة قوية ملرض أو قصاااال و  يف األرش، وإن كتؤير يف ال منافعها مل يسااا ة   تبطل

وإن انتقصاااااااااااااات مناافعهاا   ،ماة دون األرشم فاإن بطلات مناافعهاا  لكلياة ففي قلعهاا احلكو هر 
 .(1)نعمب القصال، واألرش قو ن: أصحهما: ففي إجرالها جمر  الاابتة يف وجو 

ى ال ن أناااه يابااات و   عنااادي أناااه ين ر إىل التقلقااال، فاااإن غلاااب عل يف:  قاااال امماااامو 
وإن كان ي ن ساااقوطه    ،في ب بقطعه القصاااال واألرشيف العهاااو، فهو كمرض   ،يساااقط

 .(2)يفففيه القو ن
إن ذهاب أقلهاا لزماه حيتمال وجهاا بخر، وهو اعتباار أكار مناافعهاا، فايفوقاال املااوردي:  

 .(3)يفكومةأكارها لزمه حن ذهب مجيع األرش، وإ
طت بعد ذلك وجب األرش، وإن عادت  سق  إن  ت ن رل لو ضرب سن إنسان فتقلق

دملااات  إذا انااا  وال ااااهر أهنماااا الوجهاااان: فيماااا  ،ا كاااانااات ففي وجوب احلكوماااة وجهاااانماااك
يلزماه األرش أو   و  شااااااااااااااني وإن بقيات كاذلاك انقصاااااااااااااااة املنفعاة فهال  راحاة ومل يبق نقصاجل

 .(4)و نفيه الق احلكومة 
  رش إن أوجبناااا على األول فلو قلعهاااا بخر لزماااه األ،  اورديي أباااداه املاااوالوجاااه الاااذ

قااال الشاااااااااااااايخ أبو حااامااد: وإذا أوجبنااا  ،  ة إن أوجبنااا على األول األرشكومااواحل  ،احلكومااة
 .(5)حلكومة فيما إذا تقلقلت مبرض أو هرمحلكومة هنا فهي أقل من اا

ا كان ا ضااااااطراب ملرض أو احلكومة خبملف ما إذليس على الاان إ  يفاملتويل:  الوق
 

 (. ٩/٢٧٩(، روضة الطالبني للنووي: ) 6/35٠)
(، ١٠/3٧3(، العزيز للرافعي: ) 6/343زايل: ) (، الوسيط للغ١6/3٩٧ية املطلب للجويين: ) هنا  (1)

 (. ٢8٠/ ٩)  بني للنووي:(، روضة الطال533/ 6الغاية يف اختصار النهاية: )
 (. 3٧5/ ١٠(. وانظر: العزيز للرافعي: ) 3٩٧/ ١6ة املطلب: )هناي  (2)
 (.٢٧3/ ١٢احلاوي الكبري: ) (  3)
 . (٩/٢8٠(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/3٧3)العزيز للرافعي:    (4)
: الطالبني للنووي(، روضة  3٧3/ ١٠(، العزيز للرافعي: )٧3٢/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )  (5)
(٩/٢8٠ .) 
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 .(1)يفكرب
الواجب: احلكومة، فعاد   اضااااااااطربت ونقصاااااااات منفعتها وقلنا:على ساااااااان فولو جىن 

 .(2)لهها، قبل أن يهمن احلكومة لزمه األرش بكماوقلع
وادها جبناية  كان سااااا  ة، فإنسااااانا ساااااوداء، أو خهاااااراء، أو محراء، كاملة املنفعولو قلع  

 .فسيأيت
أو طول  ءغدا ن سااااوادها منإإن قال أهل اخلربة:  يفاوردي:  ن جبناية قال امل يكإن ملو 

ن يف السااااان إذا ذهب  ن مرض ففي كمال أرشاااااها القو ا: عقالو مكو وجب أرشاااااها، وإن 
 .(3)يفبعض منافعها

ه كماال إن كاانات سااااااااااااااوداء قبال أن يا ر وبعاده فعليايفغ واملااوردي:  وقاال ابن الصااااااااااااااباا 
بتت سااااااااااوداء، أو نبتت بيهاااااااااااء مث ، فلما أن ي ر نيهاااااااااااءاألرش وإن كانت يف األصاااااااااال ب

  : إن ذلك   يكون إ  لعلة حادية،ص أنه يراجع أهل اخلربة فإن قالوالنفا  ،(4) اسااااااااااااااودت 
ل      قااد يكون ملرض وعلااة، وقااد يكون  هلعلااة أو مالاا  نااه ليسإوإن قااالوا:    ففيهااا احلكومااة،

املنفعاااة مرض مع كماااال  كوماااة لل والرد إىل احليفقاااال الرافعي:    ،رشذلاااك وجاااب كماااال األ
 .(5)وخمل جوفها احلكومة ويف السن اليت آتكلت ،القياس خملف

اخللقاااة املعتااادلاااة يف ال اااالاااب ينتاااان ويمليون: )أربع يناااااي، وأربع   ان يفاألساااااااااااااانااا:  فرع 
ضااااااارساااااااا(، وعد  عيات، وأربع ضاااااااواحك، مث أربع أنياب، مث أربع نواجذ، مث اينتا عشااااااارةر 

 .(6)احدة منها مخس من امبلالو  ن يفضراس وقد تقدم أبعههم النواجذ من األ
يت اوز العشااارين، فإن جاوزها   مل ما ،اب منها وجب ما يقتهااايه احلسااا دداً فلو قلع ع

 
 (. 3٢4/ ١الرحيم احلارثي: )   لمتويل، حتقيق د: عبد اإلبانة ل( تتمة  ١)
النبيه  (، كفاية  535/ ١١ان للعمراين: )(، البي٢٢6(، التنبيه للشريازي: )١36/ 6األم للشافعي: ) (  2)

 (. ١6/١53البن الرفعة: ) 
 (، 3٧4/ ١٠ي: ) (، العزيز للرافع١6٠/ ١٢ري للماوردي: ) احلاوي الكب  (3)
 (. /أ١8وحة ) هناية الل   (4)
 (. 3٧4/ ١٠(، العزيز للرافعي: )١٢/١6٠(، احلاوي الكبري للماوردي: ) ٢3٧/ 6األم للشافعي: ) (  5)
 (. ٢8١/ ٩)  (، روضة الطالبني للنووي: ١٠/3٧5عزيز للرافعي: )(، ال344/ 6الوسيط للغزايل: )(  6)
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 ،جيب لكل واحد مخس من امبل  :أصاحهما  ن:فيه قو ن، وقيل وجها  :أشاهرمها: فطريقان
  جيب إ : أنه  والاان ،مبل كلها، وجب مالة وسااااتون من املينيحش لو قلع ا ينتني والا

 .(1)مالة من امبل
دد اجلان كماا لو  واجلنااية، فلو تعاالااان احتاد اجلانوشاااااااااااااارط   ،ألولطع  : القوالااان

 .(2)ل واحد لكل سن قلعه مخسلى كي فعوبخر الباق قلع واحد عشرين سناً 
أرش كامل،   فإن حتلل لملندمال فعليه لكل سااااااااان  ولو احتد اجلان وتعددت اجلناايت 

 لقطع بتعاددهاانيهماا اواث  ،القو ن ياهف  أظهرمهاا كماا لو احتاد فيكون  حلال فطريقاان:وإن مل يت
 .(3)لكل سن ووجوب األرش

أظهرمها: أنه   قالع كلها فوجهان:  ولو زاد عدد األساااااااااااااانان على اينتني ويمليني فقلعها
 .(4)ةوالاان: الواجب فيه احلكوم ،تادب لكل سن زالد على العدد املعجي

 .(6)املتقدمة  تكمل أسنانه العدة  (5)والكوسج ،ية لهمن   حل فائدة:

 اللحيان  العضو الثامن:
هما تنبت ومها الع مان اللذان ينبت عليهما الساانان الساافلى، وملتقامها الذقن، وعلي

 
عمراين: البيان لل(،  3٩١/ ١6ية املطلب للجويين: ) (، هنا١88/ ١٢: )احلاوي الكبري للماوردي  (1)
للرافعي: )538/ ١١) العزيز   ،)١٠ /3٧٠ ( للنووي:  الطالبني  النبيه البن  ٩/٢8١(، روضة  (، كفاية 

 (. ١6/١54الرفعة: )
 املصادر السابقة.   (2)
(، 3٧٠/ ١٠لرافعي: ) (، العزيز ل١١/538اين: ) البيان للعمر   (،١6/3٩١هناية املطلب للجويين: )   (3)

 (. ١6/١54ة النبيه البن الرفعة: )(، كفاي٩/8١٢روضة الطالبني للنووي: ) 
(4)  ( للرافعي:  )١٠/3٧٠العزيز  للنووي:  الطالبني  روضة  الرفعة: (،  ٢8١/ ٩(،  البن  النبيه  كفاية 
(١6 /١54 .) 
 عارضيها. الشعر عن  هو: من قلَّ شعُر وجِهه، مع احنسار    (5)

 (. ١8٧/ 8البني للنووي: )(، روضة الط٩/١3٩العزيز للرافعي: ) 
 (. 4٩8/ 8النجم الوهاج للدمريي: )   (، ١٢8/ ١٩وع للمطيعي: ) ملة اجملم تك  (6)
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 .(1)اللحية، وبخرمها من األعلى حتاذي األذنني، وفيهما الدية
ا فقط، أساااااااانان وجبت ديتهم  مث مل يكن عليهما  فهاويف أحدمها إن نبت اآلخر نصاااااااا

ومن سااااااقطت أساااااانانه  ،  هاات أساااااانانه وحلي الشاااااايخ بعد سااااااقوطنب  بلق كما يف حلي طفل
 تها يف ديتهما وجهان وقيل قو ن:جبناية، أو بفة فإن كان عليهما أساااااااااااااانان ففي اندراج دي

 .(3)(2) األسنانيتهما وأروش درج بل بب دأصحهما: أهنا   تن
و  يزاد   ،اينقبهااااااااااااااا وجبت ديتهم  (4)ا، فلم ينفتحا  ومل[ على اللحيني فبقيجىن  ولو
عليه، لكن سااايأيت يف كملم اممام فيما إذا   (5)[صن اعه  ألسااانان  ولو تعطل انتف  ،عليهما

نها  ع ساااااانا مفلو قل   ، م الرأسعة املهااااااا ما الالفه، وأما األساااااانان العليا فمنبتها عأبطل منف
 .(6)ة مع أرش السنمع الع م فعليه حكوم

 التاسع: اليدان ضو الع
ا فيما هاصافها، وجيب أيويف إحدامها نمن الكوع  صاابعهما   يهما الدية إذا قطعتاوف

يف ديتهما و   عهما مع األصااابع تندرجوحكومة الكفني إذا قط  ،إذا أفرد أصااابعهما  لقطع
 .يزاد للكف شيء

 ومة ماجبت حكفق، أو املنكب و د أو العهااااااااد، أو املر ن بعض الساااااااااعولو قطعها م

 
 (. 36٠(، اللباب للمحاملي: )35٢)(، خمتصر املزين:  6/١34األم للشافعي: ) (  1)
 /ب(. ١8هناية اللوحة ) (  2)
(، ١٠/3٧6للرافعي: )  (، العزيز٢٢6: )(، التنبيه للشريازي3٧6/ ١٢)   للماوردي:احلاوي الكبري    (3)

 (. ١6/١55(، كفاية النبيه البن الرفعة: )٩/٢8٢ووي: ) لبني للناروضة الط
 ساقط يف )ط(. (  4)
 يف )ط(: بنص. (  5)
ل(  6) )األم  ) ١34/ 6لشافعي:  للماوردي:  الكبري  احلاوي  للبغوي: ٢٧6/ ١٢(،  التهذيب   ،)
فعة: ر (، كفاية النبيه البن ال٢8٢/ ٩البني للنووي: )(، روضة الط١٠/3٧6للرافعي: )، العزيز  (٧/١6٠)
(١6 /١55 .) 
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فمل بب   ب،يد اسااااااام للعهاااااااو من املنكلايف:  (2)ربويهوقال ابن ح.  (1)الديةفوق الكف مع 
فالسااااااااااعد والعهاااااااااد ، وجيب فيما دوهنا، بقساااااااااطه من الديةمنه،   الدية الكاملة إ  بقطعها

 .ا(4)يفجبزء من الدية (3)(مقابملن)
شر من  املقطوع ففي أصبع احلر املسلم الذكر عدية  من األصابع عشر إصبع   ويف كل

ويف كل أمنلة يلو عشاااااار دية   ،ع وإن تفاوتت منافعهاصااااااابامبل تسااااااتوي يف ذلك مجيع األ
واحد من أمنلتيه  وهو يملث أبعرة ويلو، وأما امهبام في ب يف كل األصااااااااااابع خمل امهبام،

، فالدية موزعة على مبلالذكر املسااااالم مخس من اصاااااف عشااااار دية األصااااابع وهو يف احلر ن
 .(5)األصابع سو  أمنلتني ها منل    حبسب األعهاء وكذا لو مل يكن ن جزءيمثانية وعشر 

ربع عشااار دية    (7)[واحدة ، ففي كل (6)(متسااااوية)ولو انقسااامت أصااابع أربع أانمل 
ة  ذا أ هنما جبناي الكف يف دية األصااااااابع، هو فيما إاألصاااااابع، وما تقدم من اندراج حكومة 

 .(8)ةدواح
بخر الكف، فت اب حكوماة الكف قطعاا، فاأماا إذا قطع واحادة من األصاااااااااااااااابع من  

 
(1  ) ( للشافعي:  )6/٧6األم  للماوردي:  الكبري  احلاوي  ا٢٧8/ ١٢(،  هناية  للجويين: (،  ملطلب 
 (. 345/ 6(، الوسيط للغزايل: )4٠٠/ ١6)
ضى مصر د بن حربويه، قا يسى البغدادي القاضي أبو عبيحرب بن ع  ( هو: على بن احلسني بن٢)

وداود إمام الظاهر عنهما محل العلم، مسع   ة أىب ثورملذهب وهو من تالمذ وأحد أصحاب الوجوه يف ا
 ه، رمحه هللا. 3١٩ني، ومجاعة، تويف سنة  عنه أبو بكر ابن املقري، وعمر بن شاه

 (. ٢١4طبقات الشافعيني البن كثري: )  (، 446/ 3طبقات الشافعية البن السبكي: )
 بالن. يف )ز(: متقا(  3)
 (. ٩/٢8٢ي: )روضة الطالبني للنوو   (4)
(، 53٩/ ١١(، البيان للعمراين: ) 345/ 6(، الوسيط للغزايل: ) ١6/4٠٠ب للجويين: )اية املطل هن(  5)
 (. ٩/٢8٢(، روضة الطالبني للنووي: ) 3٧٧/ ١٠عزيز للرافعي: ) ال
 . يف )ط(: مناولية(  6)
 يف )ط(: واحد. (  7)
للشافعي(  8) ) األم  احلاو 6/8٠:   ،)( للماوردي:  الكبري  للجوي(،  ٢8٠/ ١٢ي  املطلب  ين: هناية 
 (. 345/ 6(، الوسيط للغزايل: )٠٠4/ ١6)
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ه خملف  لو قطعهاا قااطع األصااااااااااااااابع، فاإن كاان بعاد ا نادماال فكاذلاك، وإن كاان قبلاه ففياو 
إذا قطعها بعد  تقدم يف قلع الساااااااااااااانخ بعد الساااااااااااااان وقد نص يف األم على وجوب احلكومة

اتماة يف الياد   (1)[الادياة وباب  ،  عفو فيهااالقصاااااااااااااااال، أو الصاااااااااااااااابع أو  إعطااء األرش األ
قصاار العهااد، أو الذراع،   ى العشاامى والعشاام:عن األخر ، وتساام صااراء، وهى القصاا ةالق

 .(2)أن الرج زند الذراع عن كوع الكف وقيل: هو اعوجاج الرسا إىل
 على العهاااااااااااااااد ذراعاان وكفاان (3) أو  ولو كاان على معصاااااااااااااام كفاان  صاااااااااااااااابعهماا،

 يبطش بواحدة  ان  صااااااابعهما، فإن ملنكب عهاااااادان وذراعان وكف صااااااابعهما، أو على امل
مة كاليد الشااملء، وإن كان فيهما  قطعهما و  دية، لكن بب احلكو منهما فمل قصااال يف 

يف ففي قطع األصاااالية القصااااال والدية و   ،إن كانت إحدامها أصاااالية واألخر  زالدةبطش ف
امها  لبطش ن نن ر فإن انفردت إحداألصااااالية من الزالدة أ  ةاألخر  احلكومة، وطريق معرف

 .(4)واء الذراع أم  سواء كانت على است ،ه فهي األصليةأو بقوت
دامهااا أكرب من األخر  فهي وإن اسااااااااااااااتواي فيااه فقااد قااال املاااوردي: يفإن كاااناات إحاا

على البطش  ، أو يفالقدر على رأي املاورديل  ه، فإن اساتواي يف   (5)(يروه)، ومل يفاألصالية
فإن اساتواي يف   ،ةاملساتوية األصاليألخر  منحرفة، فإن كانت إحدامها مساتوية وارأي غ ه، ف

فالكاملة   (6)(ماانقصاااااته)انت إحدامها كاملة األصاااااابع فاألخر  إن كانت ا ساااااتواء فإن ك
وأصااحهما:   ،هي الناقصااة  أحدمها: أن الزالدة  جهان:فو   (7)(زالدهتما)األصاالية، وإن كانت 

 
 يف )ط(: اليد. (  1)
(2)   ( للشافعي:  ا6/8٠األم   ،)( للماوردي:  الكبري  للجويين: ٢8١/ ١٢حلاوي  املطلب  هناية   ،)
ل4٠١/ ١6) التهذيب  )ل(،  )١6١/ ٧بغوي:  للعمراين:  البيان  ل54١/١١(،  العزيز  لرافعي: (، 
 . (٩/٢8٢ني للنووي: )(، روضة الطالب3٧٧/ ١٠)
 /أ(. ١٩ية اللوحة ) هنا  (3)
(4  ) ( للماوردي:  الكبري  ) ٢8١/ ١٢احلاوي  للبغوي:  التهذيب  للعمراين: ١١٢/ ٧(،  البيان   ،)
 (. ٩/١٩4نووي: )ل(، روضة الطالبني ل ٢٢8/ ١٠(، العزيز للرافعي: )544/ ١١)
 يف )ز(: أره. (  5)
 ا. يف )ز(: ناقصته  (6)
 يف )ز(: زائدهتا. (  7)
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 .(1)ايدة يف الد لة على الزايدةير للز ن النص أنه:   أوحيكى ع
واألخر  كاملة األصااااااابع سااااااتوية، لكنها م  (2)(أصاااااابعها)انقصااااااة  إحدامها ولو كانت

وتساواي من كل وإن مل تتميز األصلية    ،حتما ن لإلماملية الكنها منحرفة، ففي أيهما األص
  مة لزايدةصاااااف الدية وحكو القصاااااال، أو ن  (3)(قطعها)في ب يف وجه، فهما كيد واحدة  

جه غريب: وفيها ربع الدية واحلكومة وفيه و   فيها،الصورة، وإن قطعت إحدامها فمل قصال  
 .(4)ف الديةأن احلكومة   بب مع نص

  (5) (النااقصااااااااااااااة)قويات الكف   ولو أخاذ اجملين علياه الادياة يف مقاابلتهاا مثيف قاال امماام:
فقد  ن   ألصاااالية،ناية لكانت هي انت كذلك حني اجلبطش حبيو لو كاوصااااارت كاملة ال

  يفما أخذه    مجيع عليه  (6)(ويبقى)ا زاد على حكومتها،  املقطوعة زالدة، فهل يساااااارتد منه م
 .(7)فيه الوجهان اآلتيان
 .(8)ة حكومةففيه نصف دية إصبع وزايدمنها  عاً لو قطع أصب وعلى املذهب

 .(9)ايدة حكومةف دية أمنلة وز ولو قطع أمنلة منها ففيها نص
ألخر  فاأراد  رش واحلكوماة فقطع اإحاد  اليادين، وباذل األ  ولو عااد اجلاان بعاد قطع

لوجهني ك  فياه وجهاان، ومهاا كااألرش الاذي أخاذه ويقبض فهال لاه ذلااجملين علياه أن يرد ا
يقتص   ليهااا، وعلياااه  قيااة فزالاات أمنلتااه العليااا هاالمنلااة وسااااااااااااااطى   علياااء عفيمااا إذا قطع أ

 
 (. ١٢/١6١الكبري للماوردي: )  (، احلاوي6/86ألم للشافعي: ) ا(  1)
 صبعا. أيف )ز(:    (2)
 قطعهما.   يف )ز(: (  3)
 (.83٧/ ١٠) (، العزيز للرافعي:  ٧/١١6التهذيب للبغوي: ) (،  402 16املطلب لل ويين: )   ( هناية4)
 يف )ط(: الباقية. (  5)
 . يبقى  أو  يف )ز(: (  6)
 (.4٠3/ ١6املطلب: )هناية  (  7)
 (.٩/٢83(، روضة الطالبني للنووي: ) 4٧٩/ ١٠زيز للرافعي: ) (، الع١١6/ ٧للبغوي: )  التهذيب(  8)
 (. ٩/٢83(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/4٧٩(، العزيز للرافعي: ) ١١/٢54البيان للعمراين: )   (9)
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 .(1) منه 
يداه  معتدلة مل تقطع  جانب واحد يداالباطشاااااااتني من   (2)اليدينولو قطع صااااااااحب  

فإن  در وقطعهما عزر   اً شااااااااااايأقصاااااااااااة  ربع الدية ان  إحدامها وأيخذأن يقطع  م ين عليهولل 
القااااطع زالااادة وأمكن إفراد   (3)[يااادي احلكوماااة للزايدة وإن كاااانااات إحاااد   وأخاااذت مناااه  

 .(4)زمه شيء بخراقتص منه ومل يل األصلية   قتصال 
ت  قااااال  ،الاااادة ومل يعرف عينهاااااوإن عرف أن إحاااادامهااااا ز  قطع واحاااادة الرواين: يف  

 .(5)منهما
يف   وفخذين على ور  كاحلكم ،وساااقني على فخذاحد  على ساااق و وحكم القدمني
 .(6)املشي يف الرجل كالبطش يف اليداليدين فيما تقدم و 

ا منها طشاااااااااااً ب  (7)(أشاااااااااااد)أو   ،طشاااااااااااة دون األخر لو كانت إحد  اليدين  : فرع 
شااااة أو اشااااتد بطشااااها فقد صااااارت األخر   طفأخذ املقطوع منه ديتها ف  فقطعهما قاطع؛

وهل له   ،نصاااف الديةحش لو قطعها قاطع لزمه القصاااال أو   ،يةاقية هي األصااال  ن أن الب
 .(8)حلكومة  فيه وجهان؛ أظهرمها:  أن يسرتد األرش الذي بذله إ  قدر ا

وحكامها القاضاااااي فيما إذا   ،ا ورالقولني يف عود السااااان املومها قريبان أو خمرجان من 
  ،نا فيها الدية فمشاااااااااااااى  لقصااااااااااااا ة وجبوأ ،قدميه أطول من األخر  فقطعهاكانت إحد   

 
 /ب(. ١٩وحة ) ية الل هنا(  1)

 (. ٩/٢83ني للنووي: )(، روضة الطالب١٠/4٧٩لرافعي: ) (، العزيز ل١١/54٢البيان للعمراين: )   (2)
 يف )ط(: يد. (  3)
 (. ٢84/ ٩ي: )(، روضة الطالبني للنوو 3٧٩/ ٠العزيز للرافعي: )  (4)
 (. 3٧٩/ ٠العزيز للرافعي: )(  5)
(، ٠/٩3٧للرافعي: )  (، العزيز543/ ١١(، البيان للعمراين: ) ١6/4٠3للجويين: )هناية املطلب ( 6)

 (. ٩/٢84)(، روضة الطالبني للنووي:  ٩١/١١١تكملة اجملموع للمطيعي: )
 يف )ز(: أيسر. (  7)
(، 6/345(، الوسيط للغزايل: ) ١٢/٢8٢ردي: ) (، احلاوي الكبري للماو 6/٧٧األم للشافعي: )(  8)

 (. ٧/١١6التهذيب للبغوي: ) 
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 فهل لألول إذا غرم ،عها غ ه فمشاى  لقصا ةم الطويل فشالت مث قطوفيما إذا ضارب القد
الدية   أخذن بطش الباقية وجد قبل اك  (1)(ولو)،  يسارتد  ى القول  نهرتدادها  وعل الدية اسا

لدية  مقتهاااااااااى خترجيه يسااااااااارتد هل له أن أيخذ اهر أنه   وعلى األظ ،مل أيخذ إ  احلكومة
وقد فرق بينهما  يفالرافعي: قال ،  ملنعتهاااااااااى تعليلهم انه أيخذها ومقى قويل عود السااااااااان أعل 

 .(2)يفمفرقون
وغرم القاطع نصاااااااااف   ،طعت إحدامهافقُ  ،على الساااااااااواء  ولو كانت اليدان  طشاااااااااتني

ه فهل يساااارتد من أرش األوىل ما يرد ،فإن زادت قوة األوىل واشااااتد بطشااااها ،وحكومةالدية  
علمنا أن األصااااااالية  أو بطل بطشاااااااها  ُعَفت الاانيةوإن ضاااااااَ ،  إىل قدر احلكومة  فيه الوجهان

حيتمال أن يقاال:   جياب يف:  وقاال ابن كج ّ  ،اطعهاا القصاااااااااااااااال أو ديتهاافعلى قا  ،املقطوعاة
 .(3)يفصالالق

معوجة  وإن اجنربت  ،ف ربت وصااااااااااحت وجبت حكومة  (4)(اعهذر )لو كساااااااااار   :فرع 
؛ مل يكن فإن قال اجلان: أان أكسااااااره اثنًيا وأجربه مسااااااتوايً  ،حكومة أكار من األوىل وجبت
 ،انوبب حكومة اثنية  لكساااار الا ،فإن فعله وجربه مسااااتواًي مل تسااااقط احلكومة ،له ذلك 

 .(6)يءش (5) كسر الاانوفيه وجه أنه   جيب  ل

 : ال قوة والضلععضو العاشرلا
ه وبني العنق لكل  النحر، ويقال: بين  ل بني املنكب وي رةالع م املتصاااااااااااااا الرتقوة وهي:

 
 يف )ز(: لو. (  1)
(، تكملة اجملموع للمطيعي: 543/ ١١(، البيان للعمراين: ) ٢84/ ١٢)   لكبري للماوردي: احلاوي ا(  2)
(١١١/ ١٩ .) 
(، ٠/3٧٩العزيز للرافعي: )   (،٧/١١6(، التهذيب للبغوي: )١6/4٠3لب للجويين: )اية املطهن  (3)

 (. ٩/٢83روضة الطالبني للنووي: ) 
 ه.يف )ز(: ذراعي(  4)
 . /أ(٢٠) هناية اللوحة  (  5)
للماو احلا(  6) الكبري  )وي  ) ١٢/٢8٢ردي:  املطب:  هناية  للبغوي: 4٠١/ ١6(،  التهذيب   ،)
 (. 3١٠/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )335/ ١٠ي: ) (، العزيز للرافع٧/١6٩)
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 يهما قو ن:ر الرتقوتني و  الهاااالع، وفىن ويساااار ، و  تكمل الدية يف كسااااواحد ترقواتن ا
ان القطع لاوا ،الواجب احلكومةا: أن وأصااحهم  ،هاالع مجلالرتقوة وال : أنه جيب يفأحدمها

 .(1) فقد مر حكمهوج و  شنيومل يبق ع لاان، ولو اجنرب 

 ة م  ل  احل   :احلادي عشرضو الع
 .(2)املرتهع من املرأة هرأس الادي الذي يلتقماجملتمع الناتئ على  :وهو

 .(3)ملرأة الدية، ويف إحدامها نصفهاويف حلميت ا
وهناا وهي من الاادي   الرة على لحواليهماا د، و لاادي غاالبااً ولون احللماة الاالف لون ا

 .(4)من احللمة
 فيها حكومة الادي وفيها وجه تقدمب إ  دية، وتدخل  ولو قطع الادي حبلمته مل ب

 .(5)وبب مع الدية ،أو قول: أهنا   تدخل
رب ديتاه من احللماة أو من  ولو قطع بعض احللماة وجاب قسااااااااااااااطاه من الادياة، وهال تعت

 .(6)رَّ ع الادي فيه خملف ممجي
ن الصاادر واجللد مع الدية قطعا، فإلو قطع مع الادي جلدة الصاادر وجب حكومة  و 

 
لل(  1) )األم  للجويين: )85/ 6شافعي:  املطلب  هناية  للغز 4٢8/ ١6(،  الوسيط   ،) ( (، 346/ 6ايل: 
 (. ١٠/38٠فعي: ) (، العزيز للرا563/ ١١بيان للعمراين: )ال
 (. ٩/٢85روضة الطالبني للنووي: )  (،١٠/38١العزيز للرافعي: )  (2)
(، ٢٢٧لشريازي: ) (، التنبيه ل١٢/٢٩١(، احلاوي الكبري للماوردي: )١3٩/ 6ي: )األم للشافع(  3)

 (.٢3١/ 3املهذب للشريازي: )
 (. ٩/85٢ني للنووي: )(، روضة الطالب١٠/38١لعزيز للرافعي: ) (، ا١١/553البيان للعمراين: )   (4)
(، ١63/ ٧بغوي: ) (، التهذيب لل٢46/ 6)   :(، الوسيط للغزايل١6/4١٠: )هناية املطلب للجويين  (5)

 (. ٢85/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/38١عي: ) (، العزيز للراف553/ ١١البيان للعمراين: )
 املصادر السابقة.   (6)
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 .(1)ةلفجااجلراحة إىل الباطن وجب مع دية الادي أرش وصلت 
  (2) [ فيهما أصااحهما: أن  ويف قطع حلميت الرجل طريقان أظهرمها: أن فيهما قولني:

 .(3)والاان: القطع به ،ةحلكوما
ن ساااات م، ليالاندوةهزيمل حلمة تساااامى  جل إن مل يكن وحتت حلمة الر يفاممام: ل قا

مع   الاندوة يسااااااااااااااتة كالعهااااااااااااااو الواحد ولمن احللمة، فإهنا من املرأ احللمة مبنزلة يدي املرأة
   حلكوماااة  الانااادوةاحللماااة كاااذلاااك، فاااإذا قطعهاااا مع احللماااة وأوجبناااا دياااة احللماااة، أفردت  

 .(4)يفقطعاً 
 .(6)نالصيد  غ ه عن (5)(نقله)

 .(8)يفحلم من صدره يدي وإمنا هذه قطعة (7)(ليس للرجل)يفاين: وقال الرو 
وإن   الاندوةحكومة  إن أوجبنا الدية يف حلمته دخلت فيها  يفوالب وي: وقال القاضاااي  

 .(9)يفمل نوجبها، وجبت حكومتهما معاً 

 
 (، الغاية38١/ ١٠زيز للرافعي: ) (، الع553/ ١١: ) (، البيان للعمراين١63/ ٧ذيب للبغوي: )الته  (1)

 (. ٩/٢85ي: )روضة الطالبني للنوو   (،35٧/ 6يف اختصار النهاية: )
 )ط(: فيها.   ( يف 2)
(، روضة 38١/ ١٠(، العزيز للرافعي: )555/ ١١(، البيان للعمراين: )63١/ ٧التهذيب للبغوي: )  (3)

 (. ٩/٢85نووي: ) الطالبني لل
 (.4١٢/ ١6هناية املطلب: )(  4)
 ز(: ونقله. يف )(  5)
 (. ٢38/ ١٠العزيز: )   (6)
 يف )ز(.  ساقط(  7)
 (.١٠/38٢عزيز للرافعي: )ال  (8)
 (. ١6٧/ ١6فعة: ) (، كفاية النبيه البن الر ١64/ ٧تهذيب للبغوي: )ال  (9)
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 روعف
هبا إن مل  تقطع وقيل:   ،على املذهب  املرأة  تقطع حلمة املرأة حبلمة:  (1)(أحدها)
 .(2)ي لتعذر متيزها من حلم الصدراداليتدل 

إمكان رعاية املمايلة فيه، وللم ين   (3)[لعدم و  قصاااااااااال يف الادي يفب وي:  قال ال
 .(4)يفن يقطع احللمة وأيخذ حكومة الاديأ عليه

 .(5)بعدم إمكان ورعاية املمايلة فيه ومنع الرافعي القول
وتقطع    ،(6) أو احلكوماةاء أوجبناا فياه الادياة،  سااااااااااااااو  قطع حلماة الرجال حبلماة الرجالتو 

الرجاال الااديااة، وإن أوجبنااا فيهااا    مااةحل   لرجاال، و لعكس إن أوجبنااا يفحلمااة املرأة حبلمااة ا
وتقطع حلمة الرجل حبلمة املرأة إذا رضااايت،    ، تقطع حلمة املرأة هبا ولو رضااايتاحلكومة مل

 .(7)كقطع األشل  لصحيح
ران  ملؤمل، وجبات يتاأي     ،  ن صاااااااااااااااراتفشللللللللللللتلا  (8)[الثلديني]الثلاين: لو جىن على 

 .الدية
 .(9)اده جمراهومة مفس لزمته حكانقطع ن فهما وفيها لولو جىن علي

 
 يف )ز(: أحدمها. (  1)
(2)  ( للرافعي:  الطا١٠/38٢العزيز  روضة   ،)( للنووي:  ال٢54/ ٩لبني  النبيه  الرفعة: (، كفاية  بن 
(١6 /١6٧ .) 
 يف )ط(: بعد. (  3)
 (. ١64/ ٧لتهذيب: )ا  (4)
 (. 38٢/ ١٠العزيز: )   (5)
 /ب(. ٠٢اللوحة ) ( هناية  6)
 (. ٩/٢86البني للنووي: )(، روضة الط١٠/38٢( العزيز للرافعي: )٧)
 يف )ط(: اليدين.   (8)
(9  )( للماوردي:  الكبري  )٢٩١/ ١٢احلاوي  للشريازي:  التنبيه  امله٢٢٧(،  للشريازي:  (،  ذب 
(3/٢3١ ( للبغوي:  التهذيب   ،)٧/63١ ( للرافعي:  العزيز  للنووي38٢/ ١٠(،  الطالبني  روضة   ،) :
 (. ١66/ ١6، كفاية النبيه البن الرفعة: ) (٩/٢86)
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قبل أن تكون مرضعا، فولدت ومل أيهتا فيه لن وأتى يف الادي   (1)[يديها ولو ضرب  
هذا   يكون إ    أن يقول أهل اخلربة: إن األخر  أو مل أيت فيها شاااايء مل يلزمه شاااايء إ

،  ه حكوماة بقادر و نقص اللن لزمتاه لو  ،ه حكوماة أقال من احلكوماة املتقادماةفتلزما  من جنااياة،
 .(2)لتا فعليه حكومةولو جىن عليها، ومها انهداتن فاسرتس

ذكر وجهني يف أنااه هاال يسااااااااااااااتاادل بنهود الااادي،   تقاادم يف كتاااب الطهااارة  الثلاللث:
يساااتدل هبا عليه فعليه  قاطع فإن قلنا:  (4)(حلمته) فإذا قطع  (3) وية اخلناىأن علىوتدليها  
الدية وجبت   نا: جيب يف حلمة الرجل  يستدل هبا، فإن قل   حيح: أنهوعلى الص  ،دية امرأة

 .(5)ب فيها احلكومة وجبت احلكومة هنالنا: جية امرأة، وإن قدي
أبو فعن القاضااااااي    ، على األنوية بعل النهود دليملولو ضاااااارب يدييه فاساااااارتساااااالتا ومل

 .(7)أة وجبتفإن  ن امر  ب  حتمال رجولته: أن احلكومة   ب(6)الفتوح

 
 )ط(: بدهنا.   يف (  1)
(2  )( للماوردي:  الكبري  )٢٩١/ ١٢احلاوي  للشريازي:  التنبيه  للشريازي:  (٢٢٧(،  املهذب   ،
التهذيب  ٢3١/3)  ،) ( ) ( ٧/١63للبغوي:  للرافعي:  العزيز  للنووي: ر   (، 38٢/ ١٠،  الطالبني  وضة 
 (. ١66/ 6١لرفعة: ) (، كفاية النبيه البن ا٩/٢86)
  أ(.63/ ١حف: )ل خمطوط اجلواهر البحرية، نسخة املت  (3)
 يف )ز(: حلمتيه.(  4)
(، روضة 8٢3/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) 555/ ١١اين: )(، البيان للعمر ١3٠/ 6األم للشافعي: )  (5)

 (. ٩/٢86بني للنووي: ) الطال
ليمين القاضي أبو الفتوح، أخذ دادي مث اعبد هللا بن حممد بن علي بن أيب علقمة الثعليب البغ هو:  (  6)

 ن علي وعن أيب الغنائم الفارقي، أكثر العمراين النقل عنه، وقد ذكره الرافعي يف عن جده أيب احلس
 علم سنة وفاته رمحه هللا. املرأة، ومل تُ   كتاب الديات يف الكالم على قطع حلمه

 (. 3٠4/ ١شهبة: )  البن قاضي (، طبقات الشافعية  ١3٠/  ٧ت الشافعية البن السبكي: )طبقا
 (. 38٢/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ١١/555البيان للعمراين: )  (7)
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 الذكر واألنثيان  :لث عشرالعضو الثاين عشر، والثا
األنايني يف إحادامهاا نصاااااااااااااافهاا   (2)[قطع الاذكر الادياة، وكاذا يف    (1)[قطع وجياب يف  

و  فرق بني ذكر الكب    ،ني لزمته ديتانر واألنايمىن واليساااااااااااااار ، وإذا قطع الذكسااااااااااااااواء الي
 ، لصااا وا ،و  بني الذكر الكب  ،غ هميخ ا م، واجلنني واخلناى و الشاااوالصااا  ، والشااااب و 

إذا مل يساااااااقط منه مرض أو جذام والطويل والقصااااااا ، وال لي، والرقيق والساااااااليم، والذي به  
 .(3)الديةره فشل وجبت ولو جىن على ذك، شيء

به من فخرج عن أن اكنه اجلماع  مة ولو جىن عليه أشااااااال لزمته احلكو  ذكراً قطع  ولو  
 بعد ذلك لزمه القود  طعقاه بساط فعليه احلكومة، فلو قطعغ  شلل وعدم انقباض وان

  

 
 يف)ط(: قلع. (  1)
 يف )ط(: قلع. (  2)
(، ٢١٧) لتنبيه للشريازي:  (، ا١٢/٢٩8دي: )(، احلاوي الكبري للماور ١3٠/ 6شافعي: )األم لل(  3)

 (.٢3٠/ 3ب للشريازي: )املهذ 
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 .(2)حكومة (1)(لزمته)وبب كمال الدية بقطع احلشفة، فلو قطع قاطع الباقي ، والدية
على ط يكون والتقسااااااااي،  من الدية  (3) قطع بعض احلشاااااااافة لزمه قسااااااااط ماقطع  ولو  

 .(4)لفيه خملف تقدم، واألصح األو   احلشفة خاصة أو على مجلة الذكر
قاال:    ن قطع بعض الاذكر طو ً   إذا مل التاال جمر  البول،وخص املتويل اخلملف مباا  

 .(5)يفاد اجملر ه من الدية، وحكومة فس فأما إذا اختل فعليه األكار من قسطيف
 ،وعرضااااً  قاس الذكر طو ً ييفة قال يف األم: من الذكر لا حتت احلشاااف  اءً ولو قطع جز 

 .(6)لبندني يوهو ما أورده ا يف،ب بقسطهوب
انتهاااات اجلراحااااة إىل جمر  البول فهاااال تكون جااااالفااااة أو تلزمااااه   نإيفوقااااال املتويل:  

 طييف قطع بعض احلشافة التقسا فيه خملف تقدم، وإن مل ينته إليه فإن قلنا:.  (7)يفحكومة 
فة فقط لزمه يقسااااااط على احلشااااااما قطع من الدية، وإن قلنا: على مجيع الذكر لزمه قسااااااط 

 .كومةح
 .وزالت منفعته بذلك فعليه الدية ،هشيأا من ن  ابِ ومل يُ ذكر طو  ولو شق ال

 ،احلشاااااافة يف دية احلشاااااافة خملف تقدم ولو قطع الذكر بكماله ففي دخول ما حتت

 
 يف )ز(: لزمه. (  1)
(، العزيز ١١/38٧عمراين: )(، البيان لل١١٧/ ٧(، التهذيب للبغوي: )346/ 6)  للغزايل:   الوسيط   (2)

 (. ١6/١68كفاية النبيه البن الرفعة: )  (،٢8٧/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/383للرافعي: )
 /أ(. ٢١حة ) هناية اللو (  3)
الكبري  احل(  4) )اوي  )٢٩8/ ١٢للماوردي:  للشريازي:  التنبيه  امله٢٢٧(،  للشريا(،  زي:  ذب 
 (. ٧/٢٧4(، حلية العلماء: )٢3٠/3)
 (. 38٩/ ١الرحيم احلارثي: )   اإلبانة للمتويل، حتقيق د: عبد   تتمة  (5)
(، ٩/٢8٧نووي: )وضة الطالبني لل(، ر 383/ ١٠(، العزيز للرافعي: )١3٠/ 6) األم للشافعي:    (6)

 (. ١6/١6٩بن الرفعة: )اية النبيه الكف
 (. 3٩٠م احلارثي: )الرحي  عبدتتمة اإلبانة، حتقيق د:    (7)
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 .(2): أنه يدخل(1)(واألصح)

 ا ليتان:  شرلرابع عالعضو ا
 يفو  ،دامها نصافهاويف إح ،الع م وإن مل يوصال احلديدة إىل  ية املقطوععهما دويف قط

 .(3)بعهها قسطه منها
 .(4)(الفخذ وال هر)هي اللحم الناتئ املشرف على استواء  لية:وام

ملية واملرأة، و  بني اوالرجل و  فرق بني إلية الكب  الصاا  ، والشاااب والشاايخ ا م،  
 .(5)  ةالكب ة والص

أمكن   طع من دياة املقطوع، إنولو قطع بعض إحاد  امليتني وجاب قسااااااااااااااطاه ماا ق
 .(6)ره، وإ  فاحلكومةعرفة قدم

وفيه   ، تساااااقط الدية على املذهب املنصاااااولولو قطع إليته فبينت والتحم املوضاااااع مل
 .(7)قول

 .(8)لتحمت ففيها احلكومةمث ا يبنها ولو قطع قطعة منها ومل

 
 يف )ز(: األصح. (  1)
)الع  (2) للرافعي:  )١٠/383زيز  للنووي:  الطالبني  روضة  الر ٢8٧/ ٩(،  البن  النبيه  فعة: (، كفاية 
(١6 /١6٩ .) 
(، التنبيه  ٢84/ ١٢وردي: ) الكبري للما   (، احلاوي 35٢ين: ) (، خمتصر املز ٧٩/ 6األم للشافعي: )   (3)

 (. ٢٢6للشريازي: )
 ر والفخذ. )ز(: الظهيف    (4)
 (. ١١/38٧(، البيان للعمراين: )١١8/ ٧يب للبغوي: )(، التهذ 346/ 6الوسيط للغزايل: )  (5)
(6)  ( للجويين:  املطلب  )6١/4٠6هناية  للبغوي:  التهذيب  ال١١8/ ٧(،  للعمراين: (،  بيان 
(١١ /38٧ .) 
للرافعي:    (7) )١٠/384)العزيز  للنووي:  الطالبني  روضة  ا٢88/ ٩(،  الب (، كفاية  الرفعة: لنبيه  ن 
(١6 /١6١ .) 
 (. ٩/٢88(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/384العزيز للرافعي: )  (8)
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 ،  ذهب املنصاااااااااول، وقيل: إذا وجد شااااااااارطه على املوجيب القصاااااااااال يف امليتني
 .(1)واختاره القفال

 شفرا املرأة امس عشر: و اخلالعض
يهما كمال ديتها، ويف إحدامها نصفها، ويف بعهها قسطه منه، سواء كاان غلي ني  فو 

والبكر، والايب،    ك الساااااااااااامينة وا زيلةء يف ذل، وسااااااااااااواأو رقيقني، أو قصاااااااااااا ين أو طويلني
 .(2)والقرانء واحملفوضة وغ هاوالرتقاء،  العر ء،و 

مهاا   :ويقاال  ،على الفم  ملنفاذ، كاانطبااق الشاااااااااااااافتنيعلى اجرماا الفرج املنطبقاان  :ومهاا
: امسااااااكتني، وأهل (3) اللحمان احمليطان  لفرج إحاطة الشاااااافتني  لفم، ومسامها الشااااااافعي

 .(4)شرفاناملني رج، والشفران طرف امسكتفلوا: امسكتان، انحيتا الالل ة قا
رأة لزمه ركب وهو عانة املولو قطع معهما ال  ،مال الديةىن عليهما فشلتا لزمه كولو ج

 .(5)وكذا لو قطع شيأا من عانة الرجل مع ذكره لدية،ومة له مع احك
و ول،  البكارة  مع الدية أرشولو قطع شااااااااافري بكر وأزال  جلناية جلدة البكارة، لزمه 

 مة، وقد مرإ  احلكو   (6)(عليه)م أو غ ه فليس  بقطع حل موضااااااااعها  جقطعهما مث خرج خار 

 
امل  (1) ) خمتصر  الكبري 35٢زين:  احلاوي   ،)  ( للج   ١٢/٢84للماوردي:  املطلب  ويين: هناية 
 (. ١6١/ ١6كفاية النبيه البن الرفعة: ) (،  4٠6/ ١6)
(2)   ( للشافعي:  ل  (، 6/8٠األم  الكبري  للجويين: ٢٩٢/ ١٢)لماوردي:  احلاوي  املطلب  هناية   ،)
وضة الطالبني للنووي: (، ر 384/ ١٠(، العزيز للرافعي: )١65/ ٧تهذيب للبغوي: )(، ال4١4/ ١6)
 (. ١٧٠/ ١6(، كفاية النبيه البن الرفعة: ) 88٢/٩)
 /ب(. ٢١اللوحة ) هناية    (3)
 (. ١٠/384فعي: ) عزيز للرا(، ال ١٢/٢٩٢احلاوي الكبري للماوردي: )  (، 6/8٠عي: ) األم للشاف   (4)
(، ٩/٢88(، روضة الطالبني للنووي: ) 384/ ١٠العزيز للرافعي: ) (،  ١65/ ٧التهذيب للبغوي: )  (5)

 (. ١6/١٧٠الرفعة: )كفاية النبيه البن  
 يف )ز(: غريه. (  6)
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 .(1)كنال إن أمامرأة لزمها القص أهنما لو قطعتهما

 النجح الر    العضو السادس عشر:
حكم اليدين، فإن قطع   وحكمهما  ،يف أصاابعهما الدية، ويف أصاابع إحدامها نصافها

لاا فوقهماا وجاب دية    شاااااااااااااايأااً   دياة األصااااااااااااااابع، ولو قطع دمني دخلات حكوماة القادم يفالقا
  يف الرجال،   خللال يف احلقو  والعرج قاد يكونكرجال الصااااااااااااااحيح، ورجال األعرج   ،وحكوماة

 .(2)عهة لسيحيكون لقصور أحد الساقني أو  وقد
بب أظهرمها: أن الدية   ويف قطع الرجل اليت تعطل مشااااااااايها بكسااااااااار الفقار وجهان:

 .(4)ب احلكومةواثنيهما: ب ،(3)[فيها 
هان: إن أوجبنا الدية ه ففي وجوب الدية واحلكومة وجه فامتنع مشااااااايولو كسااااااار فقار 

والقدم كالكف،  ،  نا احلكومة هنا  وجبت الدية هناجبأو وجبت احلكومة هنا، وإن    (5)(مث)
د، وإن أصااااااااابع الي والساااااااااق كالساااااااااعد، والفخذ كالعهااااااااد، وأانمل أصااااااااابع الرجل كأانمل

 .(6)وتت منافعهاتفا
لى عهااااد  على معصاااام وساااااعدين ع  (7)(ككفني)بة  وقدمان على ساااااق، أو على رك

ه حكومة أو جىن على تمشاااااااااااااملء لز   (8)(رجمل)قطع ولو ،  هذه الصاااااااااااااورة  مرت أحكام وقد

 
للرا  (1) )العزيز  الطالبني  ١٠/384فعي:  روضة   ،)( الرفعة: ٢88/ ٩للنووي:  البن  النبيه  (، كفاية 
(١6 /٧٠١ .) 
(2  )( للشافعي:  ) (، خمت٧6/ 6األم  املزين:  الكبري  35٢/ 8صر  احلاوي   ،) ( (، ٢8٠/ ١٢للماوردي: 

 (. 3/٢٢8(، املهذب للشريازي: ) 6٢٢التنبيه للشريازي: )
  )ط(: فيهما. يف (  3)
(، العزيز 543/ ١١(، البيان للعمراين: ) ٧/١6١هذيب للبغوي: ) (، الت3٧/ 6الوسيط للغزايل: )   (4)

 (. 8/5٠١النجم الوهاج للدمريي: )   (، 85٢/ ٩وضة الطالبني للنووي: )(، ر ٠١/385للرافعي: )
 يف )ز(: مثت. (  5)
 (. ٩/٢85وي: )و وضة الطالبني للن(، ر 385/ ١٠( العزيز للرافعي: ) ١١/543البيان للعمراين: )(  6)
 . يف )ز(: ككف(  7)
 يف )ز(: رجالن. (  8)
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 .(1)صحيحة فشلت لزمته الدية

 اجللد العضو السابع عشر:
 لكن قد يفرض حياة مسااتقرة يف ساالخ مجيع اجللد الدية، وإن كان ساالخ مجيعه قاتل

 .غ ه رقبته حزّ  ر إجياهبا فيه إذابعده في ه
  توزععد ساااااااااالخ جلده، أنه لو قطعت يداه بيف حامد: وحكى اممام عن الشاااااااااايخ أيب

ة اجللاد على مجيع البادن، فماا الص اليادين حيط من ديتهماا، وجياب البااقي على احامسااااااااااااااا
 .(3)يف، قال: ومل أره إ  له(2)(قاطعهما)

ب على السااا  جلده، جي ان مث جاء بخر وساالخياس: لو قطع يد إنسااذا القوعلى ه
ه دن وجب بقسطعض جلد البه، وهذا يقتهي أنه إذا سلخ بدية اجللد إ  قسط اليدين من

 .(5)تفاوتةاجللد متفاوتة، وحما ا م (4) دية وإن كانت أجزاءجزء من ال
ة،   يبلا أن تكون جالفل وملي رجمن جلد يدَ   لو سلخ رجل شيأاً يفوقد قال يف األم:  

ال ا قتصاا تطيعفاساا  فنبت غ ه فعليه حكومة، فإن كان عمداً م أو سااقط  أوعاد اجللد فالت
اجللاد معيباا زياد يف احلكوماة بقادر عياب اجللاد مع ماا  رأب وإذا  ،هفاديتاه يف ماالا مناه اقتص وإ 

أو يف بعههما فنبت ولو كان عيب هذا يف رأسه، أو يف اخلد أو فيهما معا،  ،ملانله من األ
ا مل ينبت  وإن مل ينبت، غ  أنه إذ ة  يبلا هبا دي أً ومة إن كان خط، كانت فيه حكالشاااااااااعر

 .(6)تهىان، يفر الشني مع األملقدكومة بزيد يف احل

 
(1  ) ( للرافعي:  لل385/ ١٠العزيز  الطالبني  روضة   ،) ( للدمري   (، ٩/٢85نووي:  الوهاج  ي: النجم 
(8/5٠١ .) 
 يف )ز(: قاطعها. (  2)
 (.4٠١/ ١6هناية املطلب: )  (3)
 /أ(. ٢٢هناية اللوحة )   (4)
)الع  (5) للرافعي:  للنووي:  ١٠/386زيز  الطالبني  روضة  الرفعة: ٢88/ ٩)(،  البن  النبيه  (، كفاية 
(١6 /١65 .) 
 (. 6/88األم: ) (  6)
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وقاال املااوردي:    ،بعادوإن أمكن رده إلياه على    ،وظااهر هاذا الاالف ماا قاالاه أبو علي
ال عوده أقل لا جيب إذا مل ا دية النفس، وجيب يف حيف ساالخ اجللد احلكومة، و  يبلا هبيف
 .(1)يفعدي

  

 
للما  (1) الكبري  )احلاوي  للجويين: ) (،  3٠5/ ١٢وردي:  املطلب  للرافعي: 435/ ١6هناية  العزيز   ،)
 (. ٩/٢8٩ووي: )(، روضة الطالبني للن386/ ١٠)



 337  جلواهر البحريةا  

 ه للمنافع ثالث: اجلنايات املفو تالنوع ال

 العقلاألول: 
فاإن قاال أهال اخلربة: أن العاارض الاذي حادث يزول،   ،ققزالتاه الادياة إذا حتب  وجيا

مل   إذا قلع سااااااناً ففي الدية وجهان كما تقدم فيما    (1)توقفنا فيها، فإن مات قبل ا سااااااتفاقة
 .(2)؛ لعدم إمكانهعاد، و  قصال فيهمات قبل أن يا ر، ف

فإن   أحواله  عقله ومل تساتقمعليه فذهب بعض نها فلو جىن ويف إزالة بعهاه قساطها م
كن ضاااابط ما نقص إما  لزمان  ن صااااار جين يوما ويفيق يوما وجب نصااااف الدية، فلو أم

ابل صااااااواب قوله ومن وم  العكس يلاها أو  ن يقجن يومني وأفاق يوما وجبت يلااها، ويف
كن ما نقص وإن مل ا  ا في ب قسااطفيهما، وتعرف النساابة بينهم  (3)(والطرح)خلطأ له  فع

  يفزع منه أو يسااااااااتوحش إذا خمل وجبت حكومة يقدرها احلاكم  لا  أحياان  ن كان يفزع
 .(4) جتهاده

ألنه  وقال املاوردي:   ينقص  ،عي واألصااحاب: أن العقل ينقصوظاهر كملم الشاااف
 .(5)مانه ينقص في ن يوما ويفيق يومان ز زأ، لكحمدود مبا   يت 

ي:  قال املاورد ،لذي يرتب عليه التكليف   الكساااااااااىي اراد  لعقل: العقل ال ريز ملوا
 .(6)وهو العلم  ملدركات الهرورية

يتهيأ هبا  الصااااااااااااااحيح يف حده عند علمالنا: أهنا صاااااااااااااافة  يف  :وقال صاااااااااااااااحب الذخالر
 

 . يف )ز(: االستقامة(  1)
(، التنبيه  ٢4٧/ ١٢(، احلاوي الكبري للماوردي: ) ٩34(، خمتصر املزين: ) 8٧/ 6عي: ) األم للشاف(  2)

 (. 348/ 6يل: ) ط للغزا(، الوسي٢٢٢/ 3هذب للشريازي: )(، امل٢٢5للشريازي: )
 يف )ز(: واملطرح. (  3)
(، روضة 386/ ١٠لعزيز للرافعي: )(، ا5٢4/ ١١(، البيان للعمراين: )١4٧/ ٧التهذيب للبغوي: )  (4)

 (. ١6/٢٠4(، كفاية النبيه البن الرفعة: )٩/٢8٩: ) الطالبني للنووي 
(5)   ( للشافعي:  ) 6/8٧األم  للماوردي:  الكبري  احلاوي  الرفعة: (، كفاية  ٢4٧/ ١٢(،  البن  النبيه 
(١6 /١٢١ .) 

 (.٢4٧/ ١٢احلاوي الكبري: )   (6)



 338  جلواهر البحريةا  

 .(1)يفالعلوم الهروريةلية وهو من قبيل لن رايت العقلإلنسان در  ا
صااااااااف به مع اخللو عن  ا ت الةعلوم ضااااااارورية يدل عليه اساااااااتحيفقل: وقال اممام الع

وليس هو مجيع العلوم    ،(2) وليس من الن ريااة إذ شاااااااااااااارط الن ر تقاادم العقاال  العلوم،مجيع  
 .(3)يفورية عنهفاء علوم ضر ف به مع انتالهرورية، فإن األعمى يتص

أس، وقاد  : يف الرأس، وقيال: هو متعلق  لقلاب والر (4)(وقيال)وماذهبناا أناه يف القلاب  
 .(5)كتاب احل رمر يف  

: أن يكون من غ  مباشارة، كما لو أشاار إليه بسايف أحدمهامث الذي يذهبه نوعان:  
  ون مبباشاااارته جبناية،يك  أن  والاان: ،ساااايأيت يف القساااام الاان من الكتاب وحنوه فزال عقله، و 

لطمه فزال أرش مقدر كما لو ضاااارب رأس إنسااااان، أو ن  ا  يك  (6)(مل  فإن)وهو املراد هنا، 
قاال املااوردي:   ا أو ينادرج يف الادياة فياه وجهاان:، وهال جياب التعزير أيهاااااااااااااااهعقلاه فعلياه ديتا

 .(7)يفيبا من قلبهوكذا احلكم إذا ضربه قر يف
 مقدر كاجلراحات  أو غ   ،ل واملوضااااااحةالرج د، أووإن كان  ا أرش مقدر كقطع الي

  أحدمها: وينسااااااااااااااب إىل القاد ، وهو نصااااااااااااااه يف األم: أن األقل  ومة، فقو ن:املوجباة للحك
خل يف األكار، فإن كانت دية العقل أكار كما لو أوضااااااااح رأسااااااااه فزال عقله دخل فيها  يد

يادياه    ض ذراعاه أوأرش املوضااااااااااااااحاة، وإن كاان أرش اجلنااياة أكار كماا لو قطع يادياه مع بع
وأصاااااحهما وينساااااب إىل   ،لالعقافه فزال عقله دخل فيه دية  يديه ورأساااااه أو أجورجليه، أو  

 
 (. ١/38٩كفاية النبيه البن الرفعة: ) (  1)
 /ب(. ٢٢)   هناية اللوحة (  2)
 (. ١٢ع األدلة يف أصول االعتقاد: ) اإلرشاد إىل قواط(  3)
 يف )ز(: وقيل هو. (  4)
(، روضة الطالبني للنووي: 8٧3/ ١٠عي: )راف(، العزيز لل٢48/ ١٢لكبري للماوردي: )احلاوي ا  (5)
 (. ٢٠4/ ١6(، كفاية النبيه البن الرفعة: ) ٩/٢8٩)
 يف )ز(: وإن مل. (  6)
)ال  (7) للرافعي:  للنووي: ٠١/388عزيز  الطالبني  روضة  الرفعة: ٢٩٠/ ٩)  (،  البن  النبيه  (، كفاية 
(١6 /٢٠4 .) 
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 .(1)ب دية العقل وأرش اجلناية مجيعاً هما يف اآلخر، بل بناجلديد: أنه   يدخل واحد م
، وقطع فيما إذا كان (2)(مقدر)ومنهم من خصااص القولني مبا إذا كان لل ناية أرش  

اضااااااااااي وصاااااااااااحب التنبيه فيه،  لعقل وبه جزم الق مقدر بدخول األرش يف دية اأرشااااااااااها غ 
دية   (3)اية  أكار من[جلنصااااحب املهذب فيه مبا إذا كان أرش ا  منهم ،صاااها بخرونخصاااو 

 .(4)العقل، وقطعوا فيما إذا كان أقل أو متساواي بوجوب دية العقل واألرش
،  نن راقبناااه يف أوقااات اخللوات أنكر اجلااان زوال عقلااه ونساااااااااااااابااه إىل الت ااالو  :  فرع 

أقواله، أوجبنا الدية و  حنلفه، وإن وجدانها أفعاله و   (5)(تنهااابط)، فإن مل وأحوال ال فملت 
 .(6)دق اجلان بيمينه مة صمنت

 الثانية: السمع
 الرأس   يف ويف إبطاله من امذنني، دية صاااااحبه ومن إحدامها نصاااافها، والساااامع يف

 .(7)د اجلمهورذن، وهو لطيفة واحدة عناأل
نقص منه وجيب    (8)(ام)إذا فقد من إحدامها يعترب خ أيب حممد: أنه وفيه وجه للشاااااااي

 
(، كفاية ٩/٢٩٠لنووي: ) لطالبني لة ا(، روض388/ ١٠(، العزيز للرافعي: )8٧/ 6األم للشافعي: )  (1)

 (.٢٠4/ ١6النبيه البن الرفعة: ) 
 يتقدر.   يف )ز(: (  2)
 يف )ط(: دون.   (3)
(، ١6/348هناية املطلب للجويين: ) (،  ٢٢٢/ 3(، املهذب للشريازي: )٢٢٠ه للشريازي: )نبيالت  (4)

كفاية   (،٢٩٠/ ٩)   وي:(، روضة الطالبني للنو 388/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ٧/١48التهذيب للبغوي: ) 
 (.٢٠4/ ١6النبيه البن الرفعة: ) 

 يف )ز(: ينضبط.  (5)
 (. ٢٩٠/ ٩ة الطالبني للنووي: )(، روض١٠/388ي: )افع(، العزيز للر 348/ 6سيط للغزايل: )الو (  6)
(7  )( للشافعي:  للجويين: )٧٢/ 6األم  املطلب  هناية  للغزايل: ) 34٢/ ١6(،  الوسيط   ،)6 /348 ،)

 (. ٩/٢٩١الطالبني للنووي: ) (، روضة  838/ ١٠العزيز للرافعي: ) 
 يف )ز(: مبا. (  8)
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 .(2):  حلكومة زايل عنهال (1)(وعرب) ،قسطه من الدية
قدروا له   ولو جىن عليه فلم يسااااامع يف احلال لكن قال أهل البصااااار: يرجى عوده فإن

قباال دروا ماادة ي ن انقهاااااااااااااااااء العمر  أن يقاا  (3) قااال اممااام: إ   ،ماادة انت ران تلااك املاادة
وإن مل يقدروا مدة  ،املدة ومل يعد أخذت   وجه أن تؤخذ الدية، فإن مهاااااااااتها، فاللانقهاااااااااا

 .(4) احلال، فإن عاد ردت ت الدية يفخذأ
اجلان، امتحن اجملين عليه  ن يصاااااااح به ولو ادعى اجملين عليه زوال الساااااامع، فكذبه  

ر لرعد الشاااااديد، ويكر ، أو يتأمل حاله عند صاااااوت امنكراً   يف حالة نومه، وغفلته، صاااااياحاً 
 ويكفي أن  ولااه حتليف اجلااان،  ،انزعاااج واضااااااااااااااطراب  ن كااذبااه، فااإن ظهر منااه  ذلااك مراراً 

قتهاااى كملم القاضاااي وم ،أن حيلف أن مسعه مل يزل جبناييت  حيلف أن مسعه لباق، و  يكفيه
 وإن مل ي هر عليه أير  ،مهورص الشاافعي واجلواممام وال زايل: أنه   حيلف، وهو خملف ن

 .(5)أن مسعه ذهب من جناية هذا ن صدقه، وحيلف 

 فرعان
ه ووجب أرش النقصاااااااان، مث إن صااااااادق بيمين،  األول: لو قال: نقص مسعي ومل يزل

لا    (6)(وهو يسااااااامع اآلن)من موضاااااااع كذا عرف قدر ما نقص  ن عرف أنه كان يسااااااامع  
ن مل يعرف ية كالنصااف والالو والربع، وإاملسااافة وأخذ قسااطه من الد  (7)[ضاابطت دونه،  

 
 يف )ز(: وعن.   (1)
 (. 6/348وسيط للغزايل: ) ال  (،١6/34٢هناية املطلب للجويين: )  (2)
 (. /أ٢3هناية اللوحة )   (3)
(4  ) ( للجويين:  املطلب  )34٢/ ١6هناية  للرافعي:  العزيز  للنووي: 388/ ١٠(،  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢٩١ .) 
للجويين: )٧٢/ 6)  للشافعي:   ألم ا(  5) املطلب  هناية  للغزايل: ) 34٢/ ١6(،  الوسيط   ،)6 /348 ،)

 (. ٩/٢٩١) لطالبني للنووي:  ة ا(، روض388/ ١٠العزيز للرافعي: ) 
 يسمع.   يف )ز(: وهو اآلن (  6)
 يف )ط(: ضبط. (  7)
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 .(1)انما نقص ولكن عرف وجود النقصر مقدا
 :من كملمهم يملية أوجه (2)[فاملتحصل 

ويقادر املساااااااااااااااافاة،   (3)[الترب ماا أورده مجااعاة منهم امماام ال زايل، أناه  أحادهاا: وهو  
لصوت  ويرفع ا  (4)[عنهما وطريقه أن جيلس إىل جانبه من هو يف مال سنه وصحته، ويبعد  

أن يقول اجملين:  ويد  ذلك الصوت ويقرب إىل ،قول السليم مسعتو  يزال يقرب إىل أن ي
افة فقد نقص نصاااااااااااف مسعه ويكرر ذلك النصاااااااااااف من تلك املسااااااااااامسعت، فإن مسع على 

 .(5)ن: مسع من قبل، حلف اجملين عليهن قال اجلالتتحقق النسبة فإ
 وي: أنه ردي، والشااايخ أبو إساااحاق، والبواثنيها: وهو ما أورده األكارون منهم: املاو 

 .(6)درها احلاكم  جتهادهإىل تقديره، وبب حكومة يق   سبيل
مقدار  أان أعرفردي والقاضاااااااااااااي: أنه إن قال اجملين عليه: هو ما أورده املاو واثلاها: و 

 .(7)صدق بيمينه، إذ   يعرف إ  منه وهو النصف ماملً  ،ما نقص من مسعي
ويهابط منتهى    ن تصامم العليلةمن أحد األذنني قدر النقصاان وإن انتقص السامع 

 
(، ٩/٢٩١) (، روضة الطالبني للنووي:  ١٠/38٩(، العزيز للرافعي: )34٩/ 6الوسيط للغزايل: )  (1)

 (. ١6/١١٩ية النبيه البن الرفعة: )كفا
 يف )ط(: املتحصل. (  2)
 (: خيتربه. )ط  ( يف 3)
 يف )ط(: عنها.(  4)
(، ١5٠/ ٧(، التهذيب للبغوي: ) 34٩/ 6)   (، الوسيط للغزايل:١6/٢64ين: )اية املطلب للجويهن  (5)

( للرافعي:  )38٩/ ١٠العزيز  للنووي:  الطالبني  روضة  الن٩/٢٩١(،  الر   بيه(، كفاية  فعة: البن 
(١6 /١١٩ .) 
(6)  ( للماوردي:  الكبري  لل١٢/٢5٠احلاوي  التهذيب   ،)( للرافعي: ١5٠/ ٧بغوي:  العزيز   ،)
 (. ١١٩/ ١6نبيه البن الرفعة: ) (، كفاية ال٩/٢٩١بني للنووي: )(، روضة الطال38٩/ ١٠)
  للنووي: لبني(، روضة الطا38٩/ ١٠(، العزيز للرافعي: )٢5٠/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )  (7)
 (. ١١٩/ ١6(، كفاية النبيه البن الرفعة: ) ٩/٢٩١)
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ف مقدار ما العليلة، ويعر   (1)(مساع)مث تصااااامم الصاااااحيحة، ويهااااابط منتهى  مساع الساااااليمة  
قال الرواين:  وهذا التقادير يعترب اتفااقاً   ،(2) لديةا من التفااوت في اب قسااااااااااااااطاه من ابينهما

مقداره وإ  نقصااان مسع فإن أمكن معرفة   ولو قال: أمسع الصااوت العايل دون اخلفي، فهذا
 .(3)فيه احلكومةوجبت 

ق داخل األذن ترتلساااامع  قية، لكن اربة: لطيفة ا، وقال أهل اخلمل يسلللمع  الثاين: لو
 ،هرمها: بب احلكومةأظ  اق، فوجهان:تزوال ا رت  نفوذ الصاااااااااااااوت و  يرجو جلناية فامتنع 

 .(4)واثنيهما: بب الدية
بتعطيال    ل جيابوتعطال لاذلاك نطقاه هايل فيماا إذا ذهاب مسع الصااااااااااااااى  وأجرامهاا ال زا

 (5)دية السمع النطق دية مع 
فيما إذا قطع لسااااااااان صااااااااى وقد ظهرت فيه  هذه الصااااااااورة، بل ومل يذكرمها اممام يف

 (6)طق  لتحر ، هل بب عليه الدية أمارات الن
صااحيحة، هل وحكيامها فيما إذا ضاارب صاالب إنسااان فتعطل مشاايه مع بقاء رجليه  

ى أناه   يلزماه دياة ق عل امماام حكى هناا ا تفاا  ياة الصاااااااااااااالاب  وإن كاانعلياه ديتهماا مع د
 .(7)الرجلني

دية مبطال املين    (8)(بب)هل    ،إذا ضاااااارب صاااااالبه فبطل منّيهدمها اممام فيما  وطر 

 
 )ز(.   يف ساقط  (1)
 /ب(. ٢3هناية اللوحة )   (2)
)العزي  (3) للرافعي:  )١٠/8٩3ز  للنووي:  الطالبني  روضة  ال٢٩١/ ٩(،  البن  النبيه  رفعة: (، كفاية 
(١6 /١١٩ .) 
(، ١٠/38٩افعي: ) لعزيز للر (، ا6/34٩(، الوسيط للغزايل: ) ١6/٢64هناية املطلب للجويين: )   (4)

 (. ١6/١١٩بن الرفعة: )(، كفاية النبيه ال٩/٢٩١روضة الطالبني للنووي: ) 
 (. 34٩/ 6الوسيط: )   (5)
 (.٢64/ ١6املطلب: )  هناية  (6)
 (. 6/34٩(، الوسيط للغزايل: ) ١6/٢64املطلب للجويين: )هناية    (7)
 يف )ز(: جيب. (  8)
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 .(2)يفال اهر خملفهيفقال الرافعي:  .(1)اب الدية بكسر الصلبإجي وكملمها يقتهي
هل بب  ،ومنيه مشااايها زال بكسااار الصااالب إذ وز أن يكون مقصاااودمها ماقلت: وجي

 و واحدة ديتان أ
يت من بعاد، ولو قطع أذنياه فذهب شااااااااااااااي، وفياه خملف أيوتنادرج دية املين يف دية امل

 .(3)مسعه لزمه ديتان

 الثالثة: البصر املنفعة 
ألع م الذي يف ويف إزالة ضاااااوء العينني كمال الدية، وإن بقيت احلدقة وهو الساااااواد ا

 .(4)وفيه إنسان العني  ر فهو الباطناألصالعني، وأما 
  (6)  وغ ه[  اوردي، فقاااد أطلق املااا(5)(اإحااادامهااا)عااااد اجلاااان وقلع احلااادقتني أو  فاااإن  

 .قبل ا ندمال وبعده (7)(ما)القول:  ن احلكومة تلزمه من غ  تفرقة بني 
ا  يقع هب راية إىل األجساااااام   والقياس: أن يفرق بينهما؛ ولذلك التفات على أن السااااا

 .(8)ا قتصال

 
 (. ١١٩/ ١6يه البن الرفعة: )فاية النب(، ك ١6/٢64لب للجويين: )هناية املط  (1)
 (. 8٩3/ ١٠العزيز: )   (2)
(3)  ( للرافعي:  لل(،  ١٠/38٩العزيز  الطالبني  )روضة  ا٢٩١/ ٩نووي:  ال(، كفاية  الرفعة: لنبيه  بن 
(١6 /١١٩ .) 
(، 150  7(، التهذيب للب وي: ) 349  6(، الوسيط لل زايل: ) 207 16( هناية املطلب لل ويين: )4)

للرافعي:   )  (،391  10)العزيز  للنووي:  الطالبني  النبي292 9روضة  الرفعة: (، كفاية  ه  بن 
(16  125 .) 
 : أحدمها. ( يف )ز(5)
 قط يف )ط(. ( سا6)
  )ز(. ( ساقطة يف7)
(8( للرافعي:  العزيز   )10 391( للنووي:  الطالبني  روضة  الرفعة: 292  9(،  النبيه  بن  (، كفاية 
(16  125 .) 
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خفش ، ويساااااااااتوي يف ذلك غ  الساااااااااليم واألنصاااااااااف الدية  (1)[إحدامها  ضاااااااااوء  ويف
 .(2)والشيخوالطفل والشاب  مش واألحول واألع

مقتهااااااااااااى إجياب الدية بكما ا يف إبطال بصاااااااااااار األخفش، إجياهبا يف يف قال الرافعي:
 .(3)يفل دون النهاروهو الذي يبصر  لليإبطال إبصار األعشى، 

الدية، وأنه لو عشيت    عليه فصار أعشى فعليه نصفلتهذيب: أنه لو جىنلكن يف ا
 جلناية أعشااى   (4) إجياب النصااف إذا جعله  وقهاايةالدية،  حد  عينيه فعليه ربع   جلناية إ

 .(5)فيه إجياب النصف إذا جىن على األعشى أو األخفش فذهب بصره وقد مر الكملم
اض   انع عليها بي  املة من البياض، أوأيهاااااااااا بني أن تكون احلدقة ساااااااااو  فرق فيه  

 .لبصر من ورالهنفوذ ا
 .(6)يفانع أصل البصر أي بب فيه الدية يفومن يف حدقته بياض   :وعبارة الوجيز
وإن ضاااااعف بصاااااره ونقص ضاااااوؤه    ا ما دام يبصااااار شااااايأاً هبوظاهره وجو يفقال الرافعي: 

ية، وإن نقص الهوء بب فيه الد فيها بياض أنه إذا مل ينقصلكن ذكران فيه فقأ العني اليت 
 .(7)انتهى ليف،اض مال هذا التفصيفيه بيعني و ، فليكن يف ذهاب ضوء الفيه مل يكمل

لو كاان البيااض على بعض النااظر يفوقاد نص الشاااااااااااااااافعي على ذلاك يف األم، فقاال:  

 
 يف )ط(: أحدمها. (  1)
(، 150  7، التهذيب للب وي: ) (349  6(، الوسيط لل زايل: ) 207 16لل ويين: )  ية املطلب ( هنا2)

ل )العزيز  للنووي( 391  10لرافعي:  الطالبني  روضة   ،( الرفعة: 229 9:  النبيه  بن  (، كفاية 
(16  125 .) 
 (. 391  10( العزيز: ) 3)
 . /أ(٢4هناية اللوحة ) (  4)
 (. 150  7( التهذيب: )5)
 (. 148  2( الوجيز: )6)
 (. 394  10العزيز: )   (7)
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 .(2)يفمن الناظر (1)[نقص كان فيها من الدية حبساب ما زاد من الناظر وأل ي ما 
الدية وإ  وجبت   إن أمكن الهااااااااابط وزعتيفوقال:    ،به املاوردي أيهااااااااااً وقد صااااااااارح  

 .(3)احلكومة
 .ملف ما إذا قطع أذنيه فذهب مسعه  دية واحدة خبو فقأ عينه مل بب إول

  ولو اختلف اجلااان واجملين عليااه يف ذهاااب البصاااااااااااااار، فااالنص وعليااه مجاااعااة: أنااه ير 
 لشااامس، فإن قالوا:قبالة عني ا  الشاااخص  يقاف  ذلك ة فإهنم يعرفون عد ن من أهل اخلرب 

حيلف اجملين عليه على   (5)(و )مدة مل يتوقف،    (4)(لذلك )سيعود، فإن مل يقدروا  زال لكنه  
  (7) ( فإن)وقف األمر إليها،    (6)(كسنة)ذهابه وجيب القصال أو الدية، وإن قدروا له مدة  

ال، أو الدية،  نقص، وإن مل يعد وجب القصاااااااا عاد مل بب الدية، وبب احلكومة إن بقي
إحدامها   الدية طريقان:فمل قصاااااال على الصاااااحيح، ويف مات اجملين عليه قبل مهااااايها فلو 
وأصاااااااحهما:    ،ن صاااااااى مل يا ر ومات قبل وقت عودها على الوجهني، فيما إذا قطع ساااااااأهن

 .(8)القطع بوجوهبا
ة،  يفعلى األول القصااااال أو الدولو جىن عليه قبل انقهاااااء املدة بخر، أو فقأ عينيه  

القصااااااااااااااال، أو ه وجاب  يرجى عود  (9)(ومل)ل  وإن قاا : زا ،إ  احلكوماة وليس على الااان

 
 )ط(: ت طى.   ( يف 1)
 (. 70 7( األم: ) 2)
 (.٢5١/ ٢١حلاوي الكبري: ) ا  (3)
 ساقطة يف )ز(. (  4)
 يف )ز(: ومل.   (5)
 : أو كسنة. (يف )ز(  6)
 وإن. يف )ز(:  (  7)
للشافعي: )   (8) للبغوي: ) ٧٠/ ٧األم  التهذيب  للرافعي: )١5٠/ ٧(،  العزيز  (، روضة 3٩4/ ١٠(، 

 (. ٩/٢٩3) للنووي:    الطالبني
 و .   : يف )ز((  9)
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 .(1)لالدية يف احلا
 .(2)يفاملذهب أنه   در  عليه بعودهيف: فلو عاد قال املاوردي

ومنهم من خرجه على اخلملف يف عود سن املا ور بعد القصال، أو أخذ الدية هل 
يوجد  اد مل يقتص منه اثنيا، وهل بصاااااااااااار اجلان، مث عته  وعلى املذهب لو اقتص يفترد دي

: يقتص منه اثنيا فعاد اثنيا اقتص منه فإن قلنا  فيه وجهان:  ن الساااااااان على القول املخرج م
 .(3)أيها، وهكذا إىل أن يذهب

أو حية،    افصااااااااة مال زايل: اتحن بتقريب حديدة من حدقته    (4) وقال بخرون منهم
ه مع علي بيمينه وإ  صااااادق اجملينصااااادق اجلان   (5)(ضاااااطرب وا)و عقرب منه، فإن انزعج أ

 .(6)اينه
 .(7)يفمني خملفواكن أن يقدر يف الييفي: لرافعقال ا

 .(8)يفن إذا مل يشهد أهل اخلربة بزوالهإمنا اتحيفوقال املاوردي: 
 .(9)يفحلاكم يف أمر مراجعتهم وامتحانهاألمر إىل رأي ايفوقال املتويل: 

وإن  ،لنيإ  شااااااااااااااهاادة رجعمادا مل يقبال  ة فاإن كاانات اجلنااياةوحياو راجعناا أهال اخلرب 
وإن ادعى اجملين عليه   ،اني اجملين عليهبل شااااااااااااهادة رجل وامرأتني وشاااااااااااااهد و ق  أً كانت خط

ذهااب البصاااااااااااااار من إحاد  العينني، فااحلكم يف ا متحاان ومراجعاة أهال اخلربة كماا مر يف 

 
 (.٩/٢٩3وي: ) (، روضة الطالبني للنو 3٩4/ ١٠)   العزيز للرافعي:  (،١5٠/ ٧التهذيب للبغوي: )  (1)
 (.٢5١/ ١٢احلاوي الكبري: )   (2)
 . (٩/٢٩3(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/3٩4)  العزيز للرافعي:   (3)
 /ب(. ٢4هناية اللوحة )   (4)
 يف )ز(: واضرب.(  5)
 (. ١٠/3٩٢فعي: ) (، العزيز للرا٩4/ ٧التهذيب للبغوي: )(،  34٩/ 6للغزايل: ) الوسيط  (6)
 (. 3٩٢/ ١٠العزيز: )   (7)
 (.١٧١/ ١٢وي الكبري: ) احلا  (8)
 (. ٢85تتمة اإلبانة، حتقيق عبد الرحيم احلارثي: )   (9)
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 .(1)العينني
ير  الشاااااااااااااخص من عرف مقداره  ن كان وء العينني ومل يزل، فإن  وإن انتقص ضااااااااااااا

وإن مل  ،ببعهااااااها وجب من الدية قسااااااط الذاه  فصااااااار   يراه إ  من مسااااااافة مهاااااابوطة،
 ،أحدمها: أنه يعترب مباله يف الساااااااااان والصااااااااااحة  يعرف ففيه الطريقان املتقدمان يف الساااااااااامع:

 .(2)ما: أنه جيب حكومة يقدرها احلاكموأصحه
لصحيحة ويوقف شخص  العليلة تعصب وترت   ص من إحدامها فالنص: أن اوإن انتق
علم عن املساااااااااااااااااافاااة مث د عناااه إىل أن يقول   أراه، فيراه، ويؤمر  ن يتبااااعااايف موضااااااااااااااع ي

على الصااااحيحة وتطلق العليلة ويؤمر الشااااخص  ن يقرب راجعا إىل أن يراه    (3)(يعصااااب)
متهم يف هذا يف الصاااااااااحيحة  ويهااااااااابط ما بني املساااااااااافتني، في ب بقساااااااااطه من الدية وهو

ن ي   يياب أبصاااااااااااااارت  لصااااااااااااااحيحة    ة  لنقصااااااااااااااان فيمتحن يف قوله:يل  لزايدة ويف العل 
الطئ فإن   يته  لبعد والقرب، ويساااأل عنه، وين ر هل يصااايب أوالشاااخص الذي أخرب برؤ 
 .(4)توافقا رتب عليه حكمه

أنه   يبصااار فوق تلك حيلف أحدمها: أنه    وأما قوله:   أبصااار  لعليلة ففيه وجهان:
رلي أن ينتقل ية ويؤمر الشاااخص املهااابط تلك ال اتُ  ن   حن أيهااااً اتوأصاااحهما: أنه   يةال ا

وإ   ن    ،اجملين عليه  ن يدور، فإن توافقت ال ايتان فقد  ن صااااادقهإىل ساااااالر اجلهات، و 
 .(5)قص من تلك املسافة حش يتفق قولهكذبه، فين

 وإن  ،ألقل احتياطاً ملف يف مد  الصااااااااااحيحة أخذ  إن كان ا ختيفوقال املاوردي:  
 ن  ن صاااااااادقه أخذ  لقسااااااااط، وإن أبصاااااااار، وإألكار احتياطاً كان يف مد  العليلة أخذ  

 
 (. ٩/٢٩3روضة الطالبني للنووي: )  (،١٠/3٩٢العزيز للرافعي: )  (1)
 (. 293 9للنووي: )  (، روضة الطالبني 392 10فعي: )( العزيز للرا2)
 ( يف )ز(: تعصب. 3)
 (. 293  9نووي: )(، روضة الطالبني لل392  01(، العزيز للرافعي: ) 70 6ي: ) ( األم للشافع4)
(5( للماوردي:  الكب   احلاوي  لل ويين: ) 172  12(  املطلب  هناية  للرافعي: 350  61(،  العزيز   ،)
 (. 294 9)للنووي:    (، روضة الطالبني 393  10)
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 .(2)يف لعليلة من مالة ذراع وجب النصفو  ،(1)  لصحيحة من ماليت ذراع
حتتاج لكن لو قال أهل البصاااااااار: أن املالة الاانية حتتاج إىل مالي ما يف:  قال الشااااااااافعي

أر  أن   العليلاة، قاال: و وجاب يلااا دياة    ،بعاد الااانياةو   (3)األوىل[قرب     إلياه املاالاة األوىل
 .(4)يفذلك ينهبط

 فروع
 .(5)، أو عمشت، أو حولت، لزم اجلان احلكومةول: لو شخصت عينه باجلنايةاأل

 ، فقاال األول: قلعتهاا بعاد عودالثلاين: لو أذهلب ضلللللللللللوء عينيله ة قلع آخر احللدقلة
رلت ذمته عن لو صااااادق اجملين عليه األول بقبله، صااااادق الاان، ف الهاااااوء، وقال الاان: بل

 .(6)ان، وله حتليفه وتلزمه احلكومةبتصديقه، و  يقبل قوله على الا الدية
عن رجل رمد جاء إىل امرأة   (7)الثالث: سللللللل ل الشللللللليخ تقي الدين ابن الصلللللللال 

  ( 8) ( ضااااااااااااااماااهنااا  )عينااه، هاال يلزمهااا  عينااه، فكحلتااه فتلفاات    يلباااديااة تاادعي الطااب لتااداو  
لى عااقلتهاا ضاااااااااااااامااهناا، فاإن مل يكن ناه إن يبات أن ذهااب عيناه مباداواهتاا فعأيف  :(9)[فاأجااب  

د أذن  ااا يف املااداواة هبااذا  فعلى بياات املااال، فااإن تعااذر فعليهااا يف مااا ااا إ  أن يكون الرمااِ
 

 /أ(. ٢5اللوحة ) هناية  (  1)
 (.١٧٢/ ١٢احلاوي الكبري: ) (  2)
 ط يف )ط(. ساق(  3)
 (. 6/٧١األم: )   (4)
 (. ٩/٢٩5(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٩43العزيز للرافعي: )  (5)
 املصادر السابقة.   (6)
 الدين املعروف تقيّ   عمرو  ، أبو  الرمحن بن عثمان النصري الشهرزورّي الكردي  عثمان بن عبدهو:    (7)

ت  ، ويل التدريس يف الصالحية ببيك يف صفة املناسكله: شرح الوسيط وصلة الناس  ن الصالح،باب
 ه، رمحه هللا. 643سنة  وتويف فيها  بدمشق  دار احلديث املقدس مث يف  

 (. ٢٠٧-4/٢٠8(، األعالم للزركلي: ) ١١3-٢/١١5طبقات الشافعية البن قاضي شهبة: )
 ضمان.   يف )ز(: (  8)
 )ط(: فأجاز. (  9)
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قطع ساااااااااااالعته، أو  أذن البالا العاقل يفقال: ون  ه ما إذا   ،(1)الدواء املعني، فمل تهاااااااااااامن
يكون ساااااببا يف إتملفه   فمل يتناول إذنه ما ،إذا مل ينص عليها   يهااااامن، أمفصاااااده فمات، 

 .(2)يفاملنفعة

 الرابعة: الشم
ه أو وفياه وجا  ،كماال الادياة على املاذهاب  (3)[وحنوهاا ويف إبطاالاه  جلنااياة على الرأس  

نخرين لزماه نصااااااااااااااف : لو أبطلاه من أحاد املوعلى املاذهاب  ،ياه احلكوماةقول: أن الواجاب ف
 .(5)ع، كما تقدم يف السم(4)(إحدامها)نازع بشد تحن عند التومت ،الدية

ل السااامع من أحد األذنني، ويشااابه أن جييء فيه الوجه املتقدم يف إبطايفقال الرافعي: 
  (6) (يكنفل ) قياة، قاال الرافعي:    املنفاذ فلم يادر  الروالح وقاال أهال اخلربة: القوة  قتولو ارت

 .(7)يفمعكما مر يف الس 
 .(8)األذن والسمع بت ديتان كما مر يفمشه، وجولو قطع أنفه فذهب 

اجلااان زوالااه امتحن اجملين عليااه بتقريااب مااا لااه رالحااة حااادة طيبااة أو   (9)(أنكر)وإذا  

 
 اب املابت. :) يهمن (، وهو خطأ والصو    النسختني( يف 1)
 (. 464  2فتاو  ابن الصملح: ) (  2)
 ( يف )ط(: وحنومها. 3)
 أحدمها.   يف )ز(: (  4)
(5)  ( للشافعي:  )١٢8/ 6األم  للماوردي:  الكبري  احلاوي  هن٢6٠/ ١٢(،  للجويين: (،  املطلب  اية 
للبغوي:  355/ ١6) التهذيب  للعمراين:  (،  ١5٢/ ٧)(،  للرافعي: ١١/5٢4)البيان  العزيز   ،)
 (. ٩/٢٩5ووي: )وضة الطالبني للن(، ر 3٩4/ ١٠)
 كن. يف )ز(: ولي(  6)
 (. ٩/٢٩5(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/3٩4العزيز للرافعي: )  (7)
وضة (، ر 3٩4/ ١٠(، العزيز للرافعي: )5٢4/ ١١للعمراين: )(، البيان  ١5٢/ ٧التهذيب للبغوي: )  (8)

 . (٩/٢٩5بني للنووي: ) الطال
 يف )ز(: أمكن. (  9)
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ه، وإ  فادهش للطيباة، وعبس للخبيااة صااااااااااااااادق اجلاان بيمينا (1) فاإن[خبيااة، على غفلاه،  
ى بقاله اعتمادا لف عل وجيوز لل ان احل  ،ذلك عليهبيمينه بعد أن يكرر  ليهصااااادق اجملين ع

 .(2)على األصل، وهذه القرينة
قدم يف البصااااااار، وجب وإن نقص الشااااااام، ن ر: إن علم قدر الذاهب مبال الطريق املت

  (3)   ،و  أحسااااااااااابه يعلم، وإن مل يعلم وجبت حكومةيفقال الشاااااااااااافعي:    ،الديةقساااااااااااطه من 
 .(4)يفتهادهيقدرها احلاكم  ج
ل  وقاا،  ماا أورده القااضااااااااااااااي وابن الصاااااااااااااابااغهو و ل قول اجملين علياه بيميناه،  وقيال: القو 

فيقول: أنت أعرف مبقدار البعض، فاذكره واحلف عليه، وسااااااابيله أن   ،يفهو الوجهيفاممام: 
 .(5)لقأيخذ  أل

هو   ا متحاان مبن  (6)(هناا)ا ومل ياذكرو يفقاال الرافعي:    ،فاإن مل ياذكره فقاد ادعى جمهو ً 
شاااااام من أحد املنخرين فيمكن أن يعترب القال: فإن انتقص   ،يف جميأه يف مال ساااااانه و  بعد

 .(7)يفخر، ومل يذكروه، ولعلهم اكتفوا  ملذكور يف السمع والبصر جلانب اآل
ين ولو أخذ اجمل  ،اجملين عليه إذ   يعرف إ  منه نفس النقصااان، حلفولو اختلفا يف 

ليت مل يشاااام ا حيكم له  حلكومة يف املدة  قال املاوردي: و   ،هايه مث عاد الشاااام، وجب ردعل 
ن كان يشاااااام الروالح القوية عف منه قبل ذهابه،  بعد عوده أضاااااا فيها، إ  أن يكون الشاااااام

فصاااار يشااام القوية أو القريبة، دون الهاااعيفة أو البعيدة، فإن  والهاااعيفة، أو القريبة والبعيدة

 
 ط(. يف: ) ساقط(  1)
 (. ٩/٢٩5ني للنووي: )(، روضة الطالب١٠/3٩4لرافعي: )العزيز ل  (2)
 /ب(. ٢5هناية اللوحة )   (3)
(4)  ( للشافعي:  )8١٢/ 6األم  للماوردي:  الكبري  احلاوي  للجويين: 6٠٢/ ١٢(،  املطلب  هناية   ،)
 (. 4٩3/ 6ايل: )(، الوسيط للغز 355/ ١6)
امل  (5) ) هناية  للجويين:  للراف355/ ١6طلب  العزيز   ،)( رو 3٩4/ ١٠عي:  للنووي: (،  الطالبني  ضة 
(٩/٢٩5 .) 
 يف )ز(: هذا.  (6)

 (. 3٩5/ ١٠العزيز: )   (7)
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 .(1) فاحلكومةيعرف، وجب بقسطه، وإ  ة قدر الذاهب، و  أظنهأمكن معرف
فأما إن قالوا:  ،ودعفيما إذا قال أهل اخلربة أن الشاااااااااام   يزول مث ي  ذاوي هر فرض ه

 .(2)صراحلكم كما مر يف ن  ه يف الب إنه اكن، فينب ي أن يكون
جملين عليه: فعلت  ولو وضع اجملين عليه يده على أنفه عند حهور رالحة كريهة فقال ا

، أو لرعااف، أو ك اتفااقااً ذلاعلياه صااااااااااااااادق بيميناه، فقاد يقع    عود مشاك، وأنكر اجملينذلاك ل
قال املاوردي: ولو كان اجملين عليه ضااااعيف الشاااام،   ،ك، أو ل بارامتخاط، أو تفكر، أو حل

لقوي الرالحة دون الهااااااااااااعيف، والقريب دون البعيد، فأزالت اجلناية مشه،  ن كان يشاااااااااااام ا
طه قسااااااااال إن عرف مقدار النقص وجب بوالاان:   ب ،كاملة  أحدمها: يلزمه دية  هان:فوج

 .(3)وإ  فحكومة  جتهاد احلاكم

 نطقاخلامسة: ال
اجملين عليه يف ذهابه فإذا جىن على إنسااان فأبطل كملمه، لزمه متام الدية، ويقبل قول 

 .(4)ع اينه  مشارة إن كذبه اجلانم
كذبه، فإن   (5)(يتبني)هل يصدر منه ما  يف أوقات خلواته، وين روقال املتويل: يفزع 

عاد اسرتدت، عود، فلو  حلف وأعطى الدية إذا علم أهل البصر أن نطقه   ي  مل ي هر كذبه
 .(6)نص عليه

 
(، التهذيب للبغوي: 355/ 6١(، هناية املطلب للجويين: ) ٢6٠/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )  (1)
(٧/١5٢ .) 
 (. ٩/٢٩5 للنووي: )(، روضة الطالبني ١٠/3٩4فعي: )العزيز للرا  (2)
(، روضة الطالبني للنووي: 3٩5/ ١٠(، العزيز للرافعي: )٢6٠/ ١٢ للماوردي: )احلاوي الكبري  (3)
(٩/٢٩5 .) 
(، 35٠/ 6للغزايل: )  (، الوسيط ١٢/٢6٢(، احلاوي الكبري للماوردي: ) ١٢٩/ 6األم للشافعي: )   (4)

 ( للبغوي:  البي١53/ ٧التهذيب  للعمرا(،  ) ان  العز 5٢8/ ١١ين:   ،)( للرافعي:  روضة (،  3٩5/ ١٠يز 
 . (٩/٢٩6للنووي: )   الطالبني

 يف )ز(: ينب. (  5)
 (. ٢٩6/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )3٩5/ ١٠العزيز للرافعي: )   6/١٢٩لشافعي: ) األم ل  (6)
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وإن   ،ه يف عود الساااامع والبصاااار، وغ مهاتقدم يف ن   ويشاااابه أن جييء فيه اخلملف امل
دمها:  أحا  لكملم حيصاااااااااااااال بطريقني:مث إبطاال ا  ،يف ن االره  (1) قالوا: يعود فاحلكم كماا تقادم

مبا ينت م منه الاان: أن   يقدر على النطق   ،بشااااااااااايء من احلروف ق يقدر على النطأن  
 .(2)م، وإن قدر على بعههاكمل

أحاادمهااا: قول أيب    وأمااا يف الاااانيااة فوجهااان:  ،وجوب الااديااة يف األوىل  خملف يف  و 
هو املذهب: أهنا    ل الرواين:غ مها، وقاو   (3)لب وي واخلوارزميإساحاق، والقفال، وجزم به ا

القاضااااااايان  لدية، وهو ما أورده  يهما: أنه   يلزمه إ  قساااااااط احلروف الفالتة من انواث ،بب
 .(4)تويل: هو املشهور، واملنصول يف األموقال امل ،املاوردي والطربي

واء منهماا ماا خف على ولو أبطال  جلنااياة بعض احلروف وزعات الادياة عليهاا، ساااااااااااااا
يتكلم هبا خمتلفة  ختملف الل ات،   واحلروف اليت ،الشني والصادان كالراء، وما شق كللس ا

ما حروفها ساااااااتة   ، ومنهاا يكون حروفها اليت يتكلم هبا أحد وعشااااااارين حرفاً فمن الل ات م
ون حرفا ية وعشاااار ، وحروف الل ة العربية مثانوعشاااارين، ومنها ما حروفها أحد ويمليون حرفاً 

ا ة وعشاااااااااارين حرفعمركب الملم واأللف، هي تساااااااااا  وأسااااااااااقطوا ) ( فإنه  ،هوركذا قاله اجلم
العربيااة تسااااااااااااااعااة   (5)(احلروف)مجاااعااة عنااد النحاااة عاادوا  و ،  واعترب املركااب من الملم واأللف

هي حرف  ، و ، وليس منهاا املركاب من الملم واأللف، بال عادوا ا مزة حرفااً وعشاااااااااااااارون حرفااً 
يتااه على حروف  ه، وزعاات دل ااة فبطاال كملماافكاال من تكلم ب  ، غ هيقع أول الكلمااة، ويف

ها، ويف بعض الل ات  د انفردت ل ة العرب حبرف الهاااااااااااد، فمل يوجد يف غ  وق ،تلك الل ة

 
 /أ(. ٢6هناية اللوحة )   (1)
 (. ٩/٢٩6)(، روضة الطالبني للنووي:  ١٠/3٩5العزيز للرافعي: )  (2)
 وقد سبقت ترمجته. هو صاحب الكايف(  3)
للشافعي:  (4) احلاوي6/١٢٩)   األم   ،)  ( للماوردي:  حب١٢/٢6٢الكبري  للروياين: (،  املذهب  ر 
(٢/ ١٢4٠( للغزايل:  الوسيط   ،)6 /35٠( للبغوي:  التهذيب  للعمراين: ١53/ ٧(،  البيان   ،)
 (. ٩/٢٩6نووي: )(، روضة الطالبني لل3٩5/ ١٠(، العزيز للرافعي: )5٢8/ ١١)
 احلرف. يف )ز(:  (  5)
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بنون    (1)نقشوانل ة العرب، كاحلرف املتولد بني اجليم والشني، فيقولون:   حروف ليست يف
تني، فنقص بل كان اجملين عليه يتكلم   فلو ،لشااااني، وهو اساااام بلد بني اجليم واقاف وشاااانيو 

فياه    دياة على أكارهاا حروفاا، أو على أقلهماا حروفاا الا  جلنااياة حروف من هاذه، فهال توزع
نااه ظاااهر النص: أن التوزيع يكون على مجيعهااا، وهي الامااانيااة  إوجهااان؛ أظهرمهااا، وقااالوا:  

أو ربعها    ،صاااااف الديةفإن ذهب نصااااافها وجبت ن ،يف املتكلم بل ة العرب شااااارون حرفا  والع
ا وهو سبع ربع الدية، وهذا على منهأو واحدا منها، ف زء من مثانية وعشرين جزءا    ،فربعها
 .(2)القياس

قاال املااوردي: فاإن أردان معرفاة الاذاهاب منهاا والبااقي مل يعترب مفردات احلروف، لكناه 
لو اعترب يف الكل و   ،وساااااطها أو بخرها  (3) ومجلتها أو ا أ  روف مننعتربه بكلمة تكون احل

أمرتاه أن يقول: أمحاد، إمسااعيال،   مزةوإذا اعتربتاه يف األول فاإن كاان املعترب ا   ،كاان أحوط
وإن اعتربت الباء أمرته أن يقول:   ،ا ا شااااااااااااااتباهأعدل فيأيت بعدها حبروف مت ايرة يزول منه

 .(5)ي احلروف،  ب، وكذا يعترب  ق(4)(بركة)
يف   (6)(صاااااااااارت   ا ةبل )عد يف الساااااااااليم، وإن قلبه احلرف مث أتى به ساااااااااليما   فإن نقل

 
هي مدينة بأذربيجان، ويقال وثالثه، والنسبة إليه نشوّي: و فتح أوله وثانيه  ال: َنَشَوى بهي مدينة يق(  1)

ت يف عهد عثمان هي من أرّان تالصق أرمينية وهي املعروفة بني العامة بنخجوان ويقال نقجوان، فتح 
 ا وتابعة آلذربيجان. بني إيران وأرميني  ة اآلنعاقبن عفان رضي هللا عنه، وهي منطقة و 

للمع البلدان  ) جم  م5/٢86حموي:  األمك(،  أمساء  على  االّطالع  للقطيعي: راصد  والبقاع  نة 
(3/١33٧ .) 

(، العزيز 5٢8/ ١١لبيان للعمراين: )(، ا١53/ ٧(، التهذيب للبغوي: )١٢٩/ 6األم للشافعي: )   (2)
 (. ١6/١3٩(، كفاية النبيه البن الرفعة: )٢٩6/ ٩للنووي: )(، روضة الطالبني ١٠/3٩5للرافعي: )

 /ب(. ٢6ية اللوحة ) هنا  (3)
 تركة.  يف )ز(: (  4)
 (.٢64/ ١٢احلاوي الكبري: )   (5)
 يف )ز(: بليغة صار. (  6)
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   (2) [فو حر    (1)(يساااااتنطق)وقال ساااااليم:  ،ار به أرت وكذا لو صااااا ،الذاهبلساااااانه عد يف 
النطق ببعض األمساااء، كماا    (3)(عليااه)، ولو ذهااب حرف واحااد وتعطاال  حرفاااً   املع م حرفاااً 

ن ينطق  صااااااااااااافر وأمحر دا، والراء، فلم اكنه أ اكنه أن يقول: حمملو ذهبت غنة امليم، و 
فتعطل مشااااااااااااايه ورجمله    هلبكما لو كسااااااااااااار صااااااااااااا  ،، مل يلزمه إ  أرش احلرف الذاهبومهاوحن

لاان اه  والوج ،ه اآلخر هناساليمتان فإنه بب دية واحدة يف األصاح، فينب ي أن جييء الوج
  لشااااااافهية وهي أربعة: الباءيف التوزيع احلروف ا امصاااااااطخري: أنه   يدخلو   بن أيب هريرة

ل ني، واحلاء، واخلاء،  ا اء والعني، وا  والواو، و  احللقية وهي ساااااتة:اء،  املوحدة، وامليم، والف
لى  اخلاارجاة من اللساااااااااااااااان، وهي مثاانياة عشاااااااااااااار حرفاا ع  حلروفوا مزة، وإمناا التوزيع على ا

 .(4)املذهب، أو تسعة عشر حرفا كما قاله املاوردي
ورو    ،رفسااليم عنه أهنا عشاارة أح  ورو   ،ا أربعة عشاار حرفان امصااطخري: أهنوع

وزع الدية على  التوزيع، ومقتهاااااااااااه أن يبعهااااااااااهم عنه، أنه قال:   تدخل حروف احللق يف
تهاااااااه أنه مل يقل بذلك يف ومققال: ويلزمه أ  يعتد حبروف الشاااااافة،  ،اينني وعشاااااارين حرفا

د يتعرض للقاف والكاف، وق صاااااااااطخري ملحكى مذهب اموقال اممام: من   ،الشااااااااافهية
متيان هبما،  صااطخري أحلقهما هبا فإنه   يتأتى اان، ولعل اماللسااد أهنما من حروف يعتق

 .ق  ا  للسانن احللقية والشفهية   تعل إلقو م:  ،إ    عتماد على أصل اللسان
  (5) [ التوزيع ما لو  ضاااااارب وفرع املتويل على اخلملف يف دخول احللقية والشاااااافهية يف

 فإن وزعنا الدية على  ،روف احللقيةت احلالشااااااافهية، أو رقبته فذهبشااااااافته فذهبت احلروف 
 . (6)ول امصطخري:   بب إ  احلكومةوعلى ق  ،جب قسط الذاهب منهاكل احلروف و 

 
 يف )ز(: سينطق.(  1)
 يف )ط(: حرف. (  2)
 ادة يف )ز(. زي(  3)
روضة الطالبني للنووي:   (،3٩5/ ١٠)(، العزيز للرافعي:  ٢64/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )  (4)
 (. ١3٩/ ١6لرفعة: ) ية النبيه البن ا(، كفا٩/٢٩6)
 تني: صرف. النسخ  ( يف 5)
 (. 348( تتمة اإلبانة، حتقيق عبد الرحيم احلارثي: ) 6)
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أن   (3)(2) وامليم  (1)[البااااء قطع شاااااااااااااافتياااه فاااأذهاااب  وعن كتااااب ابن كج: أناااه لو  
 وكيل: أنه   بب إ بن الوعن ا ،ني أرش احلرفنيجيب مع دية الشااااافت قال: ،امصاااااطخري

 .(4)الدية
ع اللسااااااااان أو جىن عليه فزال النطق  قال اممام: وعلى مذهب امصااااااااطخري: لو قط
انياة، واحلكوماة  الادياة للحروف اللساااااااااااااااولو حبروفاه، و حلروف الشاااااااااااااافهياة، واحللقياة، لزمهاا  

ع لة، أو حدث يف كملمه متتمة أو   ين عليه  جلناية،ولو يقل لسااان اجمل ،للشاافهية واحللقية
 .(6)(5)(هلا ت)مة دون الدية، وكذا لو كان ألاا، فزادت ت احلكو أو فأفأة، وجب

 فروع
  ، فاااإن كاااانعلى لسللللللللللللانلله ال  سلللللللللللن بعض احلرو   (7)(اجملين)األول: لو كللان  

و  ضااد، و  )  فإن الفارساية ليس فيها صااد،  ساياً ر ليسات يف ل ته كما لو كان فا  (8)[ألهنا 
    (9)(:قااال ابن داود  ،قيلااديااة على الباااساااااااااااااانااه، وتوزع اا حيو  حاااء، فمل اعتبااار مباا  غني،

كاااحلرف    تلااك الل ااة على العربيااة، وهو احلرف املتولااد من احلرفني حلروف يف  (10)(تقيااد)
رت فاإن كاان ذلاك خلقاة أو آبفاة مسااوياة، كااأل  ،املتولاد بني الكااف واجليم، وإن كاان يف ل تاه

أو   ،ماه كال الادياةإبطاال كملمامل، فهال جياب يف   إ  بعشاااااااااااااارين حرفاا  يتكلمواأللاا الاذي  
 

 ( يف )ط(: التاء. ١)
 أ(. / /٢6هناية اللوحة ) (  2)
 لتباس. ؛ خشية االيف لوحتني متتاليتني، فجعلت الرتقيم هنا كما هو  ٢6( تكرر رقم  3)
للمطيعي: موع  (، تكملة اجمل 36٠/ ١6للجويين: ) (، هناية املطلب  3/٢٢3املهذب للشريازي: ) (  4)
 (. ١4٠/ ١6(، كفاية النبيه البن الرفعة: ) ٩١/ ١٩)
 يف )ز(: لثغثه. (  5)
للجويين  (6) املطلب  ) هناية   :١6 /3٧3( للرافعي:  العزيز  للنووي: 3٩٧/ ١٠(،  الطالبني  روضة   ،)
(٩/٢٩٧ .) 
 )ز(: اجملين عليه.  يف (  7)
 ا. يف )ط(: الهب(  8)
 ساقط يف )ز(.  القوسني ما بني  (  9)
 يعتد.   )ز(: يف  (  10)
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القاضااااااي وصاااااااحباه الب وي واخلوارزمي فيه وجهان، جزم    قص من احلروفحيط بقدر ما ن
 .(1) لاان  ألول، واملتويل وابن دواد

  على مجيع   على مااا حيساااااااااااااانااهفااإن قلنااا:   حيط فااأبطاال بعض احلروف، فااالتوزيع  
عن مجيع مقاصااااااااااااااده  حلروف  التعب  ين عليه يقدر على  وإن قلنا: حيط فكان اجمل ،وفاحلر 

:  الكملم، فهال حيط  فياه وجهاان  (2)تاه ومعرفتاه  لل اة، وهتادياه إىل ن ماليت يقادر عليهاا لف 
وأوىل  ن   ،ن جبناية جان ففي احلط خملف مرتبوإن كا  ،أحدمها:  ، وأظهرمها: أنه حيط

 .(3)حيط وهو ال اهر
أما  ،ونقصاااااااان األجرام أيهااااااااً   ،املنافعزايل هنا يف نقصلللللان  الثاين: تكلم ا ما  والغ

ما أن يكون ملا نقص أرش مقدر، أو  ، فإن كان له أرش مقدر حط عن نقصاان اجلرم، فإ
الدية أرش ما نقص، سااااواء حصاااال النقصااااان آبفة، أو جبناية كما لو نقص بعض  الاان من
ي امصبع قطع  ق  قلع  قي السن، أو  من أصبعه آبفة أو جبناية مثأصبعه، أو أمنلة    سنه، أو

 .(4)بع والكف أرش ذلك الساقطسن واألصحيط من دية الأو الكف  ن 
أرش  (6) موضاااحة، فعلى املوضاااح  (5)وكذا لو جرح رأساااه متملمحة ف اء بخر ف علها

ولو   ،احلكومة  (7)[أوجبنا أو ها،  عنه واجب املتملمحة سااااااااواء قدران واجب موضااااااااحة حمطوطاً 
كن بقي متحشاااااااااااافا، فأوضااااااااااااح بخر فيه ها  جللد لمحة واكتسااااااااااااى موضااااااااااااعالتحمت املتمل

 ،أوضح أرش كامل كذا أطلقه الرافعيكم ذلك اجلرح قد سقط، وعلى من  فالصحيح أن ح

 
(، العزيز ٧/١53(، التهذيب للبغوي: ) 346بد الرحيم احلارثي: ) تتمة اإلبانة للمتويل، حتقيق ع  (1)

 (. ٢٩٧/ ٩، روضة الطالبني للنووي: )(١٠/3٩٧للرافعي: )
 إىل لفظ. يف)ط(: وهتدته  (  2)
 (.٩/٢٩٧(، روضة الطالبني للنووي: ) 3٩٧/ ١٠(، العزيز للرافعي: ) ١53/ ٧)التهذيب للبغوي:    (3)
(، ١٠/3٩8(، العزيز للرافعي: ) 6/35٠الوسيط للغزايل: )   (،١6/364هناية املطلب للجويين: ) (  4)

 (. ٩/٢٩8روضة الطالبني للنووي: ) 
 يف )ز(: وجعلها. (  5)
 . /ب(٢6ية اللوحة ) هنا(  6)
 )ط(: وأوجبنا. يف  (  7)
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وخصااااااااااااااصااااااااااااااه امماام مباا إذا كاانات املتملمحاة آبفاة مسااوياة، وإن مل يكن ملاا نقص أرش مقادر 
ن وجب فيه ه الدية، وإنفعة مل تنقص بفإن مل يؤير يف امل ،األمنلة املنفصاااااااااالة من حلم  كالقلفة

 .(1)لك آبفة أو جبناية، سواء حصل ذحكومة الشني، إن وجد
من    لكن تقدم عن الب وي: أنه لو قلع ظفر إنسان وقطع بخر تلك األمنلة أنه تنقص

ناية مل حيط  جبحصاااال  يف املنفعة فإن   وإن أير  ،در احلكومة، فيأيت هذا الوجه هناأرشااااها ق
وجيوز   ،نقص آبفة  قال اممام: جيوز أن جيعل كما لو  ،جبناية  وإن حصل  ،الدية شيءبه من 

وأماا نقصااااااااااااااان املنفعاة اليت   تقادر   ،مقادار احلكوماة الواجباة على األولأن حيط عن الااان 
كاملة، المبطلها الدية    كالبصااااار والبطش والسااااامع، وإن كانت آبفة مل يعتد به، وجيب على

 .كذا قالوه  املنفعة،ي هو حمل تلك و الذوكذا على من قطع العه
ع ساانا متقلقلة مبرض أو هرم، هل يلزم أرشااها كاممل وقد تقدم رواية وجهني، فيمن قل 

و   س   ،من كملمهم قىمتل وإن كان النقصاااان جبناية فقد قال اممام فيه احتما ن   أم   
حيط من وأرجحهاا عناده: أناه   ،أحادهاا: أناه   اعتباار باه  :يلوقاد فعلاه ال زا ،جوهااو لو نقلهاا 

أنااه   حيط عن قاااطع   والاااالااو:  ،وهااال وقطع عهاااااااااااااالااديااة قاادر احلكومااة اليت غرمهااا األو ا
نقصان املنفعة   من اجلرم مع  ءجز   تالفبطل املنفعة الناقصة، ولو كان الالعهو، وحيط عن م
ذي  احلكوماة حمطوطاة من األرش الا  لاك وز أن يقاال: تقاال امماام: جي  ،ووجاب فياه احلكوماة

 .(2)يلزم القاطع
، كالبطش يف اليد، والبصاار يف النطق يف اللسلان كاملنافع ال  يف األعضلاء  الثالث:

وكذا لو قطع عذبة   ،طل كملمه مل يلزمه إ  دية واحدةالعني، فإذا قطع لسااااااااااان إنسااااااااااان وأب
  (3) ( هذا)فشاالت، وأييت يف   اليدطع إصاابعا من  اللسااان، وهو طرفه فأبطل كملمه، كما لو ق

لسان، لكن ال  صحاب؛ يف أن الدية يف مقابلة الكملم أوإسحاق واأل  ف اآليت بني أيباخلمل

 
(، ١٠/3٩8(، العزيز للرافعي: ) 6/35٠(، الوسيط للغزايل: ) ١6/364اية املطلب للجويين: ) هن(  1)

 (. ٩/٢٩8: ) روضة الطالبني للنووي
 (.٩١6/ ٧(، التهذيب للبغوي: ) 35١/ 6ايل: ) (، الوسيط للغز ١6/368هناية املطلب للجويين: )(  2)
 هذه. يف )ز(:  (  3)
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بعض الكملم، ن ران، فإن تسااوت   (1) ولو قطع بعض اللساان فذهب  ،  ي هر له أير هنا
 ملمه، وجبكما لو قطع نصاااف لساااانه فذهب نصاااف ك  (2)(الكملم واللساااان)نسااابة جرم 

وإن تفاوتت النسبة،    ،اخلملف اآليتفيه   أو الكملم لدية، وهل هي مقابلة اللسان، نصف ا
نه، وزال نصاف كملمه، أو عكساه وجب نصاف الدية، واختلفوا فيه،  كما لو قطع ربع لساا

ة فيهما واختلفت  فقال األكارون: كل من اللسان ومنفعته مهمون  لدية، فإذا أيرت اجلناي
ات  يف األوىل لفو   (3)(النصااااف)وجب بو إسااااحاق: ا عتبار  جلرم، و وقال أ ،أكارمهااعتربان  

 .(4)ه وأشل ربعهطع ربعجرم اللسان، ويف الاانية؛ ألنه ق
 ويظهر أثر ذلك يف صور:

لو قطع ربع اللساااان فذهب نصاااف الكملم، مث اساااتأصااال غ ه ما فيه،   :(5)(أحدها)
عند أيب إساااااااااحاق: عليه نصاااااااااف  و  ،ا إىل األكارن ر ية أر ع الدية؛  فعند األكارين عليه يمل

 .(6)شلكومة ربع لسان أنصفا صحيحا، وح ة؛ ألنه قطعالدي
ف اللسااااان فذهب ربع الكملم، مث اسااااتأصاااال غ ه الباقي، فعند لو قطع نصاااا  ال:انية:

أيب  وعند ،دية؛ مبطاله يملية أر ع الكملماألكارين بب على املساااااااااتأصااااااااال يملية أر ع ال
 .(7)ا كما على األولإسحاق: نصفه
ملمه مث قطعه بخر فعند طع، فأذهب نصاف كان من غ  قلو جىن على إنسا  ال:ال:ة:

وحكومة لشاااااالل  طع دية كاملة، وعند أيب إسااااااحاق: عليه نصااااااف دية،ن: على القااألكاري

 
 أ(. / ٢٧لوحة ) هناية ال(  1)
 يف )ز(: اللسان والكالم. (  2)
 يف )ز(: اجلزم. (  3)
(، ١٠/3٩٩(، العزيز للرافعي: ) 6/35١(، الوسيط للغزايل: ) ١6/363هناية املطلب للجويين: )   (4)

 (. ٩/٢٩٩روضة الطالبني للنووي: ) 
 : إحداها. يف )ز((  5)
 (. ١٩/ ١٩للمطيعي: )وع (، تكملة اجملم ٢4٢/ 3املهذب للشريازي: ) (  6)
) ملها(  7) للشريازي:  )٢٢4/ 3ذب  للماوردي:  الكبري  احلاوي  للغزايل: ١٢/٢66(،  الوسيط   ،)
 (. ١٩/٩١ي: ) (، تكملة اجملموع للمطيع6/35١)
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 .(1)نصف اللسان املقطوع
راعى  لو قطع قلفة من لسااانه، ومل يذهب شاايء من كملمه، قال اممام: من  الرابعة:

 لنساااااابة إىل لسااااااان أوجب قسااااااطا  ومن راعى اليوجب على القاطع إ  حكومة،   الكملم مل
وقال ال زايل:  ،وقيل: هو ظاهر نصاه يف األم ،احلشافة ن، أوطع جلد املار اللساان، كما لو ق

الكملم   يوكملماااه يتعرض، فاااإن أحااادا مل يراع  الواجاااب احلكوماااة وهو القيااااس عناااد امماااام،
عه، لكملم مون اسااااااااااااااان، واألكارون يراعونه ويراعق يراعي جرم الل خاصااااااااااااااة، فأبو إسااااااااااااااحا

هنااا كمااا هو قياااس قول أيب   بوا من الااديااةومقتهااااااااااااااى هااذا أن يوج  ،ر األمرينويوجبون أكا
 .(2)إسحاق فيحصل ا تفاق

ويؤيده نص الشااااااااااااافعي واألصااااااااااااحاب على أنه لو كان للسااااااااااااان طرفان فقطع قاطع 
ب يذه  (3) وإن مل  ،ه لزمه حبساابه، فإذا أذهب بعهاأحديهما فإن أذهب الكملم لزمه الدية

وإن كان  ،سااااانالدية حبساااااب الل مسااااتوي املخرج كان فيه من فإن كان الطرفان منه شاااايء 
ومة تنقص عن املقطوع زالمل عن حد خمرج اللسااااااان ومل يذهب من الكملم شاااااايء ففيه حك

اين: لدية، قال الرو وإن قطع الطرفان مجيعا وذهب الكملم لزمه ا ،قدر قياساااااااه من اللساااااااان
ذكره اممااام  هر من هااذا: أن مااا  وي  ،لااه حكومااة  م الزالااد لزمااهمهااا يف حككااان أحااد  فااإن

 .(4)مرجوحوال زايل  
فذهب ربع كملمه، ومن اآلخر  الرابع: رجالن قطع من أحدمها نصللللللللللف لسللللللللللانه
اقي من لساان الاان، مل يقتص نصاف لساانه فذهب نصاف كملمه، فقطع األول النصاف الب

 
(1  ) ( للشريازي:  )٢٢4/ 3املهذب  للماوردي:  الكبري  احلاوي  للغزايل:   (،١٢/٢66(،  الوسيط 
 (. ٩١/١٩موع للمطيعي: ) (، تكملة اجمل6/35١)
(، 35١/ 6(، الوسيط للغزايل: )3٧4/ ١6(، هناية املطلب للجويين: )٢٩١/ 6لشافعي: ) األم ل  (2)

 (. ٩/٢٩٩للنووي: )   (، روضة الطالبني 3٩٩/ ١٠العزيز للرافعي: ) 
 /ب(. ٢٧هناية اللوحة )   (3)
(، 4٠٠/ ١٠افعي: )للر (، العزيز  3٧3/ ١6(، هناية املطلب للجويين: ) ١٢٩/ 6ي: ) األم للشافع  (4)

 (. 6/35١)   زايل: الوسيط للغ
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 .(1)عليهلسان اجملين  ا القصال يف بعض اللسان لنقصانوإن أجرين ،منه
قتص من القاطع فلم فذهب نصااااااااااف كملمه، فا نصللللللللف لسللللللللانهمس: لو قطع اخلا

  (2) (من)ياذهاب مناه إ  ربع الكملم، أيخاذ اجملين علياه ربع الادياة مناه ليتم حقاه، وإن ذهاب  
 .(3)ليهالكملم فمل شيء على اجملين ع املقتص منه يملية أر ع

قدم يف ية، فحكماه كماا توأخذت الد  ه: لو عاد الكال  بعلدما ظن زوالل السلللللللللللادس
 .(4)د السمع والبصرعو 

وذهب  فهاااااااارب لسااااااااانه فصااااااااار ينطق به،كان ال ينطق حبر  خا  السللللللابع: لو  
قاال امماام: ويقع التوزيع    ،حلرف الفاالات ومل ين رب مباا انطلقحرف بخر، وجاب قسااااااااااااااط ا

وضااااع ناية، هذا مانت قبل اجلعلى احلروف اليت ك  رف املسااااتفاد أوعلى احلروف، ومنها احل
 .(5)الن ر

ن من حيساااااااان بعض احلروف، وله كملم افعي: لك أن تقول: يبىن هذا على أقال الر و 
لى ماا حيسااااااااااااااناه، أو على مجيع  إذا بطال  جلنااياة بعض ماا حيسااااااااااااااناه يكون التوزيع ع  ،مفهوم
 .(6)اً لاان: يدخملن فيه مجيعوعلى ا ،لتوزيعول:   يدخل املستفاد يف افعلى األ ،احلروف

طلق واضااااااطراب فهاااااارب إنسااااااان أصاااااال لسااااااانه فان لةكان يف كالمه عج الثامن: لو  
 .(7)واستفاد مل يلزم الهارب شيء

 
 (. ٩/3٠٠(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/4٠٠العزيز للرافعي: )  (1)
 يف )ز(: من يف.   (2)
)احل  (3) للماوردي:  الكبري  )١٢/٢66اوي  للشريازي:  املهذب  للرافعي: ٢٢4/3(،  العزيز   ،)
 (. ٩/٠٠3(، روضة الطالبني للنووي: )4٠١/ ١٠)
(، ٩/٢٩٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/4٠١: ) رافعي(، العزيز لل١١/53٠مراين: ) للعالبيان    (4)

 (. 4/63أسىن املطالب: ) 
 املصادر السابقة.   (5)
 (. 4٠١/ ١٠: ) العزيز(  6)
 (. ٩/3٠٠(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/4٠١العزيز للرافعي: )  (7)
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 املنفعة السادسة: الصوت
فلو جىن على إنسان فأبطل صوته ولسانه على حاله يف اعتداده، واكنه من التقطيع 

دياد ع ز عن الرت أبطال مع ذلاك حركاة اللسااااااااااااااان، حش  ال الادياة، فاإنلزماه كما  (1) والرتدياد
فعلى ، نيهماا:   يلزماه إ  دياة واحادةواث  ،جهاان: أرجحهماا: أناه يلزماه دياة اثنياةوالتقطيع فو 

األول: لو كانت حركة اللسان  قية فقد تعطل النطق بسبب فوات الصوت ومل يزل في يء 
ان  ا  فاإن جعلنااه كاإزالتهاا وجاب ديتاهال هو كاإزالتهااخلملف السااااااااااااااابق يف أن تعطيال املنفعاة 

مسع الصااى قبل   (2)(زال)ية واحدة وهو كاخلملف املتقدم فيما إذا إ  دإ  مل جيب أيهااا، و 
بلوغه م نة النطق وتعطل لذلك نطقه يلزمه دية أو ديتان  وهو مبين على اخلملف السااابق 

وإن   ،إ  دية واحدة  زم مزيل السااامعيف وجوب الدية على قاطع لساااانه إن قلنا: بب، مل يل 
 .(3)فقار من قاطع الرجل املعطلة بكسر الفقاركسر الان، وكذا يف  لزمه ديتقلنا:  ، 

 (4) (الذوإل )السابعة: 
بخر، أو رقبته أو غ مها فأبطل ذوقه لزمه كمال   (5)[لسااااااااااان لو جىن إنسااااااااااان على  

، وامللوحة،  وة، واحلموضااااااااةواملدر   لذوق مخسااااااااة أشااااااااياء: احلمل  ،(6)(احلواس)الدية لباقي 
وإن فاات بعهااااااااااااااهاا كماا لو  ،كماال الادياة  ا كلهاا وجابن فاات إدراكهافاإ ،والعاذوباة، واملرارة

ولو   ،يذوق احلامض دون احللو، وزعت عليها فت ب على كل واحدة منها مخسااااااهاصااااااار  
فلو   ،انتقص امحساااااااااااااااس فلم يادر  الطعوم كااملاة، وأدر  بعض كال منهاا وجبات احلكوماة

وقال   ،أو املاحلةامهاااااااااااااة احلادة  احل جرب  ألشاااااااااااااياء املرة، املقرة، أو زوال الذوق  اختلفا يف
 ن اللط ذلاك بطعااماه وهو   يعلم، فاإن ظهر مناه   املااوردي: يساااااااااااااات هر علياه يف غفملتاه

 
 /أ(. ٢8هناية اللوحة )   (1)
 أزال. يف )ز(:  (  2)
(، ١٠/4٠١(، العزيز للرافعي: ) 6/35٢لغزايل: ) سيط ل(، الو ١6/3٧٠املطلب للجويين: ) هناية  (  3)

 (. ٩/3٠١روضة الطالبني للنووي: ) 
 ساقط يف )ز(. (  4)
  )ط(: إنسان. يف (  5)
 يف )ز(: اخلواص.(  6)
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 .(1)عبسة وكراهية، صدقنا اجلان بيمينه أنه مل يزل، وإ  صدق هو بيمينه كما مر يف الشم

 الثامنة: املضغ
تحر  تصااااااااال بعرض اللحيني فمل تن يقال الفوران واممام: وقوله    ،إبطاله الديةويف  

ق بخر: وهو أن جيين على األسااااااااااااانان فيصااااااااااااايبها حدر  وذكر ال زايل طري ، رتفاع واخنفاض
ولو جىن على ساااانه فاسااااود فقد نص يف موضااااع على وجوب  ،ويبطل صااااملحيتها للمهااااا

 ،أحدمها: إيبات قولنيصااااااااااااحاب طريقان:  ولأل ،الدية، ويف موضااااااااااااع على وجوب احلكومة
ن: على ماا  والااا  ،: حممول على ماا إذا ذهبات مناافعهاافااألول  ،لهماا على حاالنيتنزيوالااان: 

املتقدمني فيما إذا قلع ساااااااااان صااااااااااى مل يا ر فنبتت   (3)(2) [كالطريقني إذا مل تذهب، ومها  
 وجزم) ،داله ابن داو ساااوداء هل يلزمه أرشاااها أو حكومة  والصااافرة واخلهااارة كالساااواد كذا ق

قااال   ،همااا تفريع على الصااااااااااااااحيحوب احلكومااة فيهمااا، ولعلااه منجوالرافعي بو  (4)(املاااوردي
من غدا أو طول مكو كملت  (5)[اساودادها و قلع قالع سانا ساوداء، فإن كان ال زايل: ول

فيهااا الااديااة، وإن كااان من مرض ففي كمااال ديتهااا القو ن يف الساااااااااااااان اليت ذهااب بعض 
 .(6)منافعها

 
للغزايل:   (، الوسيط ١6/3٧6ية املطلب للجويين: ) (، هنا٢64/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )(  1)
(6/35٢( للبغوي:  التهذيب  ا١5٢/ ٧(،  )للعمراين  لبيان (،  للرافعي: 53٢/ ١١:  العزيز   ،)
 (. ٩/3٠٢(، روضة الطالبني للنووي: )4٠٢/ ١٠)
 ني. يف )ط(: كالطرف(  2)
 /ب(. ٢8هناية اللوحة ) (  3)
  يف )ز(: وجزم به املاوردي. (4)
 ا. يف )ط( أسوده(  5)
ايل: للغز (، الوسيط  ١6/343لب للجويين: ) ة املط(، هناي٢٧3/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )  (6)
(6/5٢3( للبغوي:  التهذيب   ،)١/ ٧6٠( للعمراين:  البيان  للرافعي: 54٧/ ١١(،  العزيز   ،)
 (. ٩/3٠١الطالبني للنووي: )(، روضة  4٠3/ ١٠)
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 قوة ا مناء، وا حبال   بطالتاسعة: إال
ل قا ،مناله لزمته الدية، ويقبل قوله فيهقوته إ  (1)(فأبطل)صاااااالب إنسااااااان   كساااااارفإذا  

وخصااه املاوردي مبا إذا مل ينشاار الذكر   لشاالل فيه، وهذا يرجع  ،اممام: ويف تصااوره عساار
ه  ييااه فااذهااب ماااؤ وكااذا لو قطع أنا  ،اجلماااع، وهو موجااب للااديااة مبفرده  (2)[إىل  إبطااال قوة

منهاا قوة احلبال لزمتاه الادياة، ولو   ولو جىن على امرأة فاأبطال ،ءللماالزماه مع دياة األنايني دياة 
وقاال امماام: حيتمال أن باب الادياة مبطاال   ،على ياديهاا فاانقطع لبنهاا لزمتاه احلكوماةجىن  

دها مث  يكن هبا لن عنوإن مل  ،منفعة امرضاااااااااااااع، وإن انتقص لبنها  جلناية وجبت حكومة
اخلربة: أن انقطاعه ضااع وجبت حكومة إن قال أهل  امر ومل ير  ا لن وامتنع لذلك  ولدت 

 .(3)وكذا احلكم لو أبطل من الرجل قوة امحبال مع وجود املين ،لل ناية أو جوزوه

 العاشرة: إبطال منفع  البطا واملس  
وكذا    ،ةا لزمته الديديه أو رجليه فشاااالتفإذا ضاااارب ي  ،ويف إبطال كل منها كمال الدية

فذهب مشااااايه والرجل   وكذا لو ضااااارب صااااالبه  ،ديتها  (4)(لزمه)لو ضااااارب أصااااابعه فشااااالت  
لو نقص فصااااااار حيتاج يف مشاااااايه إىل عصااااااا، أو اشااااااي حمدود  لزمته و   ،سااااااليمة لزمه ديتها

ولو كساااااااااااااار صاااااااااااااالباه فتعطلات رجلاه فقاد تقادم أن يف وجوب الادياة  بطاال املين   ،حكوماة
لب خبملف  لكسااار الصااااحلكومة   (5)(أو)ت املشاااي، ب الدية لفواوقال املتويل: ب  ،خملف

ويوافقه قول ابن الصاااباغ:   ،فإنه   جيب مع الدية حكومة  (6)(ساااليمة) ما إذا كانت الرجل
وفيه تصريح  ن جمرد   ،أنه لو كسر صلبه فشل ذكره بب حكومة لكسره، ودية شل الذكر

  ين أو اجلماع وهو خملفاملشاي أو املب الدية إذا فات به  الكسار   يوجب الدية، وإمنا ب

 
 يف )ز(: وأبطل. (  1)
 )ط(: قوة إبطال. ( يف  2)
)احل  (3) للماوردي:  الكبري  ل(، هناي١83/ ١٢اوي  املطلب  للرافعي: ٢58/ ١6: ) لجويينة  العزيز   ،)
 (. ٩/3٠٢الطالبني للنووي: )  (، روضة ٠44/ ١٠)
 يف )ز(: لزمته. (  4)
 يف )ز(: و. (  5)
 يف )ز(: السليمة. (  6)
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ملشاااي امتحن اجملين اختلف اجلان واجملين عليه يف زوال ا ولو ،وال زايل  (1) به اممامما انفرد 
 .(2)عليه  ن يقصد  لسيف يف غفلة منه، فإن مشى  ن كذبه وإ  حلف وأخذ الدية

ة ا: يلزمه ديمشااايه ومجاعه فوجهان: أحدمهولو ذهب بكسااار صااالبه مشااايه ومنيه، أو  
، قال (3)(رجليه)أشال لو أبطل بهارب الصالب مشايه، و و   ،مه ديتانوأصاحهما: يلز   ،واحدة

وقال البندني ي وسااااليم وابن الصااااباغ: بب دية    ،ديتان والطربي: ببالقاضاااايان املاوردي  
ه فذهب شااهوته أو للشاالل، وحكومة لكساار الصاالب، وحكامها الفوران فيما إذا كساار صاالب

 .(4)ذكره منيه، أو شل

 ة اجلماع حلادية عشرة: إبطال شهو ا
وصااااوروه  لبه فذهب مجاعه لزمته الدية، واتبعوه  على أنه لو ضاااارب صااااص الشااااافعي  ن

وقاالوا املراد باذهااباه: بطملن ا لتاذاذ باه والرغباة   ،فيماا إذا مل ينقطع منياه وبقي ذكره سااااااااااااااليماا
ابن الصااباغ: إذا ضااي الطربي و وقال القا  ،ذهب مع ذلك املاء فيه، وفرضااه الفوران فيما إذا

ربة فإن قالوا: أن ذلك يكون، لزمه لك من اجلماع، روجع أهل اخلبه فمنعه ذضاااااااااارب صاااااااااال 
واسااااااااااتبعد اممام ذهاب شااااااااااهوة مع بقاء   ،وإن قالوا:   يكون، لزمه حكومة  ،ل الديةكما
يق ية شاااااهوة الطعام بب الدية بطر وقال: إن أمكن في ب أن يقال: إذا ذهب  جلنا  ،املين

مبشااااااااقة  لتواء م اكنه ابتملع الطعام إ  لى عنقه فل ولو جىن ع  ،ن صااااااااح تصااااااااويرهاألوىل إ
ومل اكناه ا بتملع فقاد قاال مجااعاة منهم ابن   فاذولو ارتتق املن  ،وماةالعنق أو غ ه فعلياه حك

قال بخرون منهم و   ،الصباغ: إن عاش وجبت احلكومة، وإن مات وجب القصال أو الدية
فيه حياة مسااااااااااااااتقرة جيب على ه رقبته و فعلى هذا لو حز غ    ،ديةتاق يوجب الاممام: ا رت

 
 /أ(. ٢٩اية اللوحة ) هن(  1)
(، الوسيط للغزايل: ١6/4٠8ين: ) (، هناية املطلب للجوي٢8٢/ ١٢احلاوي الكبري للماوردي: )(  2)
للبغ6/335) التهذيب   ،) ( للرافعي:  ٧/١١5وي:  العزيز  روض4٠٩/ ١٠) (،  للنووي: (،  الطالبني  ة 
(٩/3٠5 .) 
 يف )ز(: رجله. (  3)
(، التهذيب للبغوي: 4٠8/  ١6(، هناية املطلب للجويين: ) ٢88/ ١٢ي: ) احلاوي الكبري للماورد  (4)
 . (3٠6/ ٩للنووي: )  البني (، روضة الط4٠٩/ ١٠يز للرافعي: ) (، العز ٧/١6٢)
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 .(1)منهما دية كل
م والشاااااااااراب، قال اممام: إن قلنا: من قطع يدي إنساااااااااان أو ولو مات  متناع الطعا

يتاان في وز أن وإن قلناا: يلزماه د  ،رجلياه، مث حز رقبتاه   يلزماه إ  دياة واحادة، فكاذا هناا
  ،ب إ  دية واحدة حش   ب والعطش كسااااااااااااااراية اجلراحة بساااااااااااااابب اجلوع يقال هنا: املوت 

في ب  بطال املنفعة، أو كساااااااااااار الرقبة جيعل من قبيل السااااااااااااراايت، بل كاحلز    ن وجيوز أ
 .(3)األخر  (2)[الروح دية، و زهاق 

 عشرة: ا فضاء  (4) /الثانية
ز بني مدخل زالة احلاجويف إفهاااء املرأة ديتها، ويف حقيقته يملية أوجه: أحدها: أن إ

ول وهو بقيااااة يف أعمله، وعليااااه البأساااااااااااااافاااال الفرج، وبني خمرج    ج الولااااد، وهوالااااذكر وخمر 
واثلاهااا:    ،واثنيهااا: أنااه إزالااة احلاااجز بني ماادخاال الااذكر والاادبر وهو خمرج ال ااالط  ،ناألكارو 

 الدية. (5)(موجب)وصححه املتويل أن كمل منهما أيها 
لاااان األول: يلزمااه لوعلى    ،فعليااه ديتااان  نااايااة واحاادةفعلى هااذا لو أزال احلاااجزين جب

ختتلف خفة   (6)[ مفهااااااااااااااء بة  والدية الواج ،: يلزمه لألول احلكومةااناحلكومة، وعلى ال
وغل ا  ختملف حال امفهااااااء، فإذا كان  طين فقد يكون عمدا حمهاااااا،  ن تكون املرأة 

ها بل لو أد  إىل تلفدية م ل ة  ضااااعيفة أو حنيفة، وال الب حصااااول امفهاااااء بوطأها لزمه 
ي هاي وطؤها إىل امفهااء غالبا، وقد يفها  يفوقد يكون عمد خطأ  ن  لزمه القصاال، 

 
(1  ) ( للشافعي:  ا6/8٧األم  للماوردي(،  الكبري  )حلاوي  للجويين: ٢88/ ١٢:  املطلب  هناية   ،)
 (. ١١/546(، البيان للعمراين: )434/ ١6)
 يف )ط(: مكررة. (  2)
(، ١68/ ٧: ) لبغوي(، التهذيب ل353/ 6يط للغزايل: ) (، الوس١6/435هناية املطلب للجويين: )(  3)

 (. ٩/3٠3البني للنووي: ) (، روضة الط4٠5/ ١٠ز للرافعي: ) العزي
 (. /ب٢٩هناية اللوحة ) (  4)
 )ز(: يوجب.   يف (  5)
 )ط(: األعضاء.   ( يف 6)
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يوجد هنا اخلطأ احملض ألنه  بد أن   (1)(و )قال ابن سااااااااريج:   ،إليه ففيه دية اخلطأ احملض
 .(2)يوجد من جهته عمد يف الفعل

عهدها  ها زوجته اليتفراشاااااااااااااه ي ن  امرأة على  (3)(توجد)وقال بعهاااااااااااااهم: يوجد  ن  
لو ف  ،عه، كما لو رمى هدفا فأصااااااااب إنسااااااااانتمل مجا ة، أو حنيفة   حتفيطأها وهي صااااااا 

 ،على املذهب  (4)(شاااااااااااني)التحم احملل وعاد احلاجز كما كان مل بب إ  احلكومة إن تبني 
  فرق يف كما لو عاد ضاااااوء البصااااار وفيه وجه: أن الدية تساااااتقر كما لو التحمت اجلالفة و 

ناادرج فيهااا املهر،  يوجااد من الزوج في ااب، و  ي  مفهااااااااااااااااء  لوطء بني أنوجوب الااديااة  
وجيااب على الواطئ  لشاااااااااااااابهااة مع مهر املااال، وجيااب على    ،بااذلااك ويسااااااااااااااتقر املهر عليااه  

يه، أو مطاوعة وجيب معها املهر إن كانت مكرهة وعليه سواء كانت مكرهة عل   (5)(اجلان)
ا و  أرش بكارة  ية للمطاوعة كما   مهر  أنه   د ح ابن داودشاااااااار  (6) ويف[  ،احلد مطلقا
 .(7)وهو غريب

وطؤها ومل يكن عليها    مفهااااااااااااااء مل جيز للزوج  ولو كانت الزوجة   اكن وطؤها إ
يق املنفذ على خملف العادة، فللزوج الفسااااااااخ، وإن قال ال زايل: إن ذلك لهاااااااا، متكينه منه

يو   ان آبلته كرب، وهبا ضاااااااايق حبوإن ك ،سااااااااخة فلها الفكان لكرب بلته على خملف العاد
  ،ى كرب بلته أو ضااااايقها تصاااااد  إشاااااكال يف إحالة ذلك عل   (8) فهااااااءاكن الوطء إ   م

 
 .يف )ز(: فال(  1)
(2  )( للماوردي:  الكبري  )١٢/٢٩3احلاوي  للبغوي:  التهذيب  لل١65/ ٧(،  العزيز  رافعي: (، 
 (. ١١٧/ ١6ية النبيه البن الرفعة: ) (، كفا٩/3٠3وي: )الطالبني للنو (، روضة  4٠5/ ١٠)
 يف )ز(: جيد. (  3)
 يف )ز(. ( ساقط 4)
 ين. )ز(: الزايف  (  5)
 . عن(: و طيف )(  6)
(، روضة الطالبني للنووي: 4٠6/ ١٠(، العزيز للرافعي: )٢٩6/ ١٢: )احلاوي الكبري للماوردي  (7)
 (. ١٧3/ 6١النبيه البن الرفعة: ) (، كفاية  3٠3/٩)
 أ(. / 3٠اية اللوحة ) هن  (8)
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 .(1)فسخ، ومل يتعرض إليه أحد. انتهىويلزم أن يقال لكل منهما ال
ومقتهااااااااااااااااااه أن يكون يف يبوت اخلياااار لكااال منهماااا طريقاااان، كماااا لو كاااان الزوج 

افعي: قاال الر   ،ملاذهاب   فسااااااااااااااخ باذلاك اء، وقاد تقادم يف النكااح أن ارأة رتقاوامل  (2)(جمبو )
الزوجة حتتمل وطء حنيف مالها فمل فسااااااخ، وإن كان  ويشاااااابه أن يفصاااااال فيقال: إن كانت

مالها من أي شاااااااخص فرض إىل امفهااااااااء فهو كالرتق،   (3)(يقتهاااااااي)ضااااااايق املنفذ حبيو 
 .(4)لى الاانيةايل عقاله ال ز وينزل ما قاله األصحاب على األوىل، وما 

  

 
 (. 3٠5/ ٩لنووي: )(، روضة الطالبني ل١٠/4٠8(، العزيز للرافعي: )335/ 6الوسيط للغزايل: )  (1)
 يف )ز(: جمنونا. (  2)
 يف )ز(: يفضي. (  3)
(4)  ( للرافعي:  )١٠/4٠8العزيز  للنووي:  الطالبني  روضة  الب 3٠4/ ٩(،  النبيه  الرفعة: (، كفاية  ن 
(١6 /١٧3 .) 
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 مسألة
تكن مساااااااتحقة فرتع مساااااااتحق ا فرتاع أو    فإن مل ، فإما أن يكون املع بكراً لو افرت 

ن ر، فإن أزا ا ب   بلة اجلماع كامصاااابع واخلشاااابة لزمه أرش البكارة وهو احلكومة املناسااابة  
وإن   ،اانا: الهان أصحهمعن تقدير الرق، وهل يكون من نقد البلد أو من امبل  فيه وج

ا  ا آبلة اجلماع فإن طاوعته فمل أرش   ا القصااااااال، وإن أزا كر لزمهبكر بكارة ب  (1)(أزال)
أو غ ه ففيما جيب  كما   مهر لإلذن وإن كانت مكرهة أو كان هنا  شابهة نكاح فاساد

أرش أوجاه: أظهرهاا: وهو منصااااااااااااااول أناه جياب مهر مالهاا بكرا، و  (2)(وقيال)يملياة أقوال،  
يهمااا: جيااب مهر واثن  ،لااد  فيااه الوجهاااند البوعلى هااذا فاااألرش من البلااد أو نقاا  ،رةالبكااا

الاااو: أناااه جياااب مهر يياااب وأرش البكاااارة، ومهاااا كاااالقولني فيماااا إذا والاااا  ،مالهاااا بكرا فقط
أوضااااااااااااااحاه فزال عقلاه، هال يادخال أرش املوضااااااااااااااحاة يف دياة العقال ، وقطع بعهااااااااااااااهم هناا  

 .(3) لاان
:  جهااان ة، ويف دخول أرش البكااارة فيهااا و ك ديااليااه مع ذلااولو أفهاااااااااااااااااهااا وجااب ع

اء  لذكر يف إجياب الدية امفهااااء  ألصااابع، أو  خلشااابة كامفهاااأصاااحهما: أهنا تدخل، و 
وإن كان مزيل البكارة مسااتحق ا فرتاع   ،كما لو أزال البكارة خبشاابة أو أصاابع جيب أرشااها

هما: أنه   غرم عليه، أصااااااااح  ا فوجهان:أو ب  ه  ،فإن أزا ا آبلة اجلماع فقد اسااااااااتويف حقه
يف الادياة  على هاذا فلو أفهااااااااااااااااهاا ففي دخول األرش  واثنيهماا: يلزماه األرش، و   ،لكن يعزر
ويف األول إشاااكال؛ ألنه لو طلقها قبل الدخول مل يلزمه إ  الشاااطر فيهااايع أرش   ،الوجهان

 .(4)الوطءالبكارة، وإن أوجبنا املهر به كان خارجا عن القياس يف إجيابه ب   

 
 لت. يف )ز(: أزا(  1)
 يف )ز(: وفيه.(  2)
(3  ) ( للشافعي:  للغزايل: )6/84األم  الوسيط  للبغوي: )353/ 6(،  التهذيب  ا١66/ ٧(،  لعزيز (، 

 (. 3٠4/ ٩ة الطالبني للنووي: )(، روض١٠/4٠٧للرافعي: )
(4  ) ( للشافعي:  للغزايل: )6/84األم  الوسيط  التهذيب  335/ 6(،   ،)( العزيز١66/ ٧للبغوي:   ،) 

 (. 3٠4/ ٩(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/٧4٠للرافعي: )
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اء رفع احلاجز بني البيان أان إن قلنا: امفهاا  (1) لو أفهااى اخلناى املشااكل ففي: فرع 
الادبر  (2)[و ناه رفع احلااجز بني القبال  إوإن قلناا:   ،ل الاذكر مل باب الادياةمنفاذ البول ومادخا

ولو أزيلت البكارة من فرج املشااااااكل وجبت حكومة اجلراحة من حيو هي   ،ففيه اختملف
 .(3)إذ   يتحقق كونه فرجاً  رةرب البكاجراحة و  تعت

  

 
 /ب(. 3٠هناية اللوحة ) (  1)
 يف )ط(: أو. (  2)
 (. ٩/3٠5(، روضة الطالبني للنووي: )١٠/4٠8(، العزيز للرافعي: ) ١١/6٠5ين: ) البيان للعمرا(  3)
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أفردت من    (1)(أو)إذا مجعت   واملنافع يع ما تقد  يف األ را    :فصلل
إبطال   (2)(أو)األذانن،    ،غ  ساااااراية، ويتصاااااور أن جيتمع يف الشاااااخص الواحد دايت كا ة

حساااااااااايهما، العينان، وإبطال البصاااااااااار، األجفان، واملارن، والشاااااااااافتان، واللسااااااااااان، والنطق، 
ن، الرجملن،  احللمتان، الشاااااااااااااافران، امليتااللحيان، الاداين، الذكر، األنايان،  و   ساااااااااااااانان،األ

لصااااااااوت، الذوق، املهااااااااا، إبطال اممناء، امحبال، إبطال لذة العقل، الساااااااامع، الشاااااااام، ا
كذا عدها الرافعي وهي سااااااااااابعة    ،ذة اجلماع، امفهااااااااااااء، البطش، املشااااااااااايالطعام، إبطال ل

دام ة على رأي وكذا ال ،الطعام فهذه مثانية وعشارون فذتاق منوعشارون، وبقي لا تقدم إرت
يها موجبات احلكومات واملواضااااااااااح،  قال: وقد يهاااااااااااف إل ،ايل، وساااااااااالخ اجللداممام وال ز 

 .(3)روسالر الش اجات، في تمع مال كا    ينحص
شاااااااااايأا واحدا، يقتهااااااااااي   (4)(حساااااااااايهما)وفيما عده ن ر؛ ألن عده األذنني وإبطال 

وإبطال مشااييهما، ومل  شاايأا واحدا، وكذا الرجلني  (6)(بطشاايهما)إبطال و   اليدين،  (5)(عن)
والذكر واألنايان   يكوانن فيمن له شافران،   ،كذلك فتساقط ديتان من العدد املذكوريعده  

الدية، فتساااااااااقط ديتان أخراين، ودية إبطال املهاااااااااا تدخل يف دية  و  حلمتان جيب فيهما  
دية   ويف اندراج ،منهما، فتساااقط دية خامساااة  ون بواحداللحيني، أو األسااانان؛ ألنه إمنا يك

اندراج دية الصااااوت يف ويف    ،على ا ندراج تسااااقط دية سااااادسااااةاألساااانان فيهما خملف، ف
راج دية الذوق يف دية اللسااااااان، فعلى وكذا يف اند  ،الكملم، فعلى ا ندراج تسااااااقط سااااااابعة

فعليه تسااااااااااقط دية    ية فيهماويف األذنني أيهااااااااااا وجه: أنه   د  ،ا ندراج تسااااااااااقط دية اثمنة
 وقد ،مثانية عشاااار إىل  تقرب من عشاااارينه ففيما ذكره ال زايل أهنا وإذا سااااقطت هذ  ،اتسااااعة

 
 يف )ز(: و. (  1)
 يف )ز(: و. (  2)
(، ٩/3٠6طالبني للنووي: ) (، روضة ال١٠/4١٠(، العزيز للرافعي: )333/ 6للغزايل: )الوسيط  (  3)

 (. ١6/١٩٩النبيه البن الرفعة: )  كفاية 
 يف )ز(: حسهما. (  4)
 . يف )ز(: عد (  5)
 )ز(: بطشهما. يف  (  6)
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 .(1)نقله يف البسيط عن بعههم
: جيب يف الرجل تساااااااااع عشااااااااار دية، ويملية أمخاس، وكذلك من (2)وقال ابن القال

 . (3)املرأة
  (4)   بكسااااااااار املشاااااااااي  من الدايت يف الرجل واملرأة، سااااااااات: ديةتلف فيه ومجلة ما اخ

ملف دية األساااااااااانان، دية الصااااااااااوت، دية  ذهب املين؛ ألن يف اندراجه فيه خ إذا  ،الصاااااااااالب
فإن كان رجمل زاد فيهما دية احللمتني، فإن ضااااممت هذه إىل  ،لدالذوق، دية األذنني، اجل

 ني مخسة وعشرون دية.فنن الصمالامان عشر املتقدمة اجتمع يف حق كل واحد 
فمات منها، رجع الواجب إىل دية ت، وقطع األطراف إىل النفس وإذا سرت اجلراحا

  (5) ( واندمل بعهااااها)ولو ساااار  بعهااااها   ،حدة، وهي دية النفس، وتسااااقط دية األطرافوا
ولو عاد القاطع أو اجلارح فحز  ،وجب يف املندمل أرشااااه، ورجعت دية الساااااري إىل النفس

حات، ه دية األطراف، وأروش اجلراو قده نصااااااااااااافني، فإن كان بعد ا ندمال فل جلان أارقبة  
واثنيهما  بن  ،قو ن: أصاااحهما: أنه   جيب إ  دية النفسوإن كان قبله، ف ،ودية النفس

يف قصاال واألصاح أن قصاال األطراف   يدخل   ،ساريج: أنه جيب معها دايت األطراف
فقتله،  هبيمة فسااااااارت اجلناية إىل النفس، أو عادأعهااااااااء  عالنفس، وهذا خبملف ما إذا قط

 .(6)افندرج فيها قيمة األطر تموته، و   ب قيمته يومبفإنه 

 
 (. 5٢١الرمحن القحطاين: )   البسيط للغزايل، حتقيق د. عبد   (،354/ 6ايل: )الوسيط للغز   (1)
فعية اص، أحد أئمة املذهب، شيخ الشاو العباس ابن الق أمحد الطربي مث البغدادي، أبأمحد بن  ( هو:  ٢)

ن بغداد، له: أدب ستان وسكيف طربستان، أخذ الفقه عن أيب العباس بن سريج وتفقه به أهل طرب 
 ه، رمحه هللا. 335واقيت واملفتاح، وتويف مرابطاً بطرسوس سنة  القاضي وامل

 (. ٩٠/  ١(، األعالم للزركلي: )٢4٠كثري: )بن  طبقات الشافعيني ال
 (. 585: ) بع عشر ديةأهنا تقرب من س التلخيص  كور يف املذ   (3)
 /أ(. 3١هناية اللوحة ) (  4)
 ساقط يف )ز(. (  5)
(، ٩/3٠٧(، روضة الطالبني للنووي: ) ١٠/4١١فعي: )(، العزيز للرا354/ 6لغزايل: )الوسيط ل  (6)

 (. ١6/٢٠٠كفاية النبيه البن الرفعة: )
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وفرع اممام على قول ابن سااااااااااااااريج: أنه لو قطع طرفه ومل يندمل، مث جىن عليه جناية  
ب إ  جيي وز أن جيعل ذلك مبنزلة السراية فمل  سدت منفذ الطعام والشراب، فمات منها ف

  (1)  [حاد إت  وعلى الصااااااااااااااحيح لو كاانا ،ديتاان  وأن   بعال مبنزلتهاا في اب ،دياة واحادة
وحز رقبتاه خطاأ أو  لعكس، فقو ن:   ،ر  خطاأ  ن قطع طرفه عمادااجلناايتني عمادا واألخ

ماا:  ؛  ختملف  وأشاااااااااااااابهه  ،أحادمهاا: أهنماا يتاداخملن كماا لو كااان عمادين، أو خطاأين
 .(2)هاملستحق، واملستحق علي

وليس له   ال عمدا فلوليه قتله قصااااااااااصاااااااااا،و قطع يده خطأ مث حز رقبته قبل ا ندمفل 
فمل شاااااااااااااايء لاه من الادياة، وإن قلناا بعادماه أخاذ )لناا  لتاداخال  فاإن اقتص فاإن ق ،قطع ياده

فوجهاان:   (3)(اخالفاإن قلناا  لتاد  ،وإن عفاا عناه  ،نصااااااااااااااف الادياة املخففاة من العااقلاة للياد
صاافها على ية واحدة، نصاافها على اجلان م ل ة، ونه بب دنأحدمها وحكي عن النص: أ

وي، واختااره اممام: أنه جيب دية م ل اة ظهرمها عناد الرافعي، وجزم به الب وأ  ،العااقلاة خمففاة
 .(4)على اجلان

  (5) ( وإن)  ،ولو قطع ياااده عمااادا مث حز رقبتاااه خطاااأ قبااال ا نااادماااال فللويل قطع ياااده
ففاة قلناا بعادماه فلاه دياة خم  (6) ملخففاة، وإنالادياة اصااااااااااااااف قطعهاا، فاإن قلناا  لتاداخال فلاه ن

وجهاان: فعلى املنصااااااااااااااول جياب  الياد، فاإن قلناا  لتاداخال ففياه الوإن عفاا عن قطع    ،كااملاة
وعلى قول ابن ساااريج بب دية خمففة  ،نصاااف دية خمففة للنفس، ونصاااف دية م ل ة لليد

ة عمدا مث حز رقبته  و أمنل عا أام: ولو قطع يديه أو يديه ورجليه، أو إصااااااااااااابقال امم ،للنفس
 

 . أحد (: طيف )(  1)
ا  (2) ) هناية  للجويين:  )436/ ١6ملطلب  للرافعي:  العزيز  للنووي: 4١١/ ١٠(،  الطالبني  روضة   ،)
 (. ٢٠٠/ ١6(، كفاية النبيه البن الرفعة: ) 3٠٧/٩)
 ساقط يف )ز(. (  3)
لل  (4) ) األم  للبغوي: ) 6/33شافعي:  التهذيب  للجويين:  املطلب  هناية   ،)٧/٧3 ( ،)١6 /436 ،)

لالعز  )يز  الطالبني 4١١/ ١٠لرافعي:  روضة   ،)  ( الرفعة: (٩/3٠٧للنووي:  البن  النبيه  ، كفاية 
(١6 /٢٠٠ .) 
 يف )ز(: فإن. (  5)
 /ب(. 3١هناية اللوحة )   (6)
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تنصااااف  صاااافة اجلنايتني، وقلنا  لتداخل يو  لعكس وفرعنا من مراعاة قبل ا ندمال خطأ أ
 .(1)ت لي ا وختفيفا، و  ن ر إىل إفراد األروش

  

 
(، روضة الطالبني 4١٢/ ١٠العزيز للرافعي: )  ، (٧3/ ٧ين: التهذيب للبغوي: ) طلب للجويهناية امل  (1)

 (. ٢٠٠/ ١6الرفعة: )  (، كفاية النبيه البن٩/3٠٧للنووي: ) 
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أن  فقد تقدم :وأما الرقيق ، يع ما تقد  من أ را  احلر الذكر  فصلللل:
توي يف ذلك القن واملكاتب واملدبر  يسااااااااااااا  ،يةالد الواجب بقتله قيمته، وإن زادت على قدر

توجااب مقاادرا يف احلر يمااا دون النفس فااإن كاااناات اجلنااايااة  وأمااا اجلنااايااة عليااه ف  ،الولاادوأم  
كالشاااااااااااااّ ات، وقطع األطراف، وتفويت بعض اللطالف، فطريقان، أشاااااااااااااهرمها فيه قو ن، 

  ،ىل الدية احلر إيف  جزء من القيمة، نسااابتها إليه كنسااابة الواجب أصاااحهما: أن الواجب فيه
 .لاان: القطع  ألولوا ،البهيمةنقص من القيمة كواثنيهما: أن الواجب قدر ما 

ع يده على العبد الذي قطع طرفه لزمه أكار األمرين من أرش اجلراحة، فإن كان وضاااا
وإن كاااناات   توجااب مقاادرا يف حق احلر   ،نقص من القيمااة كمااا مر يف ال صااااااااااااااااب  ومااا

 .(1)ا قطعايمتهفالواجب ما نقص من ق
يمته،  قنيه نصاااف   يدي العبد أو رجليه أو أذإن قلنا  لصاااحيح ففي إحد  التفريع:

ويف األصاااااابع الواحدة عشاااااارها ويف األمنلة يلو عشاااااارها، ويف املوضااااااحة    ،ةوفيهما معا القيم
ويف املنقلة عشاااارها ونصااااف عشاااارها، وعلى هذا  (2)عشاااارها،  ويف ا امشة عشاااارها[  نصااااف
خر: الواجاااب يف ياااه ولو من واحاااد قيمتاااان، وعلى القول اآلوأناي  ذكرهويف قطع    ،القيااااس

تاه بقطع الاذكر واألنايني، بال زادت، قصاااااااااااااااان من القيماة، فاإن مل تنقص قيمالكال قادر الن
واثنيهما: بب حكومة ويقدرها   ،أنه   جيب شاااااايءفوجهان: أظهرمها: وقطع به بعهااااااهم 

فيماا إذا انادملات اجلراحاة ومل يبق وجهني  كاال  احلااكم  جتهااده، أو يعترب مباا قبال ا نادماال،
 .(3)  أيرشني و 

، فعلى األصااااااااااااااح:   يلزمااه إ  يمتااه ألف فرجعاات قيمتااه إىل مااالتنيق  ولو قطع عبااداً 
لو رجعت إىل مثامنالة فعلى األصااح يلزمه مخساامالة،  و   ،مخساامالة، وعلى اآلخر يلزمه مثامنالة

 
(، روضة 4١٢/ ١٠للرافعي: )(، العزيز  ٧/١٧٢هذيب للبغوي: ) (، الت6/354يل: ) الوسيط للغزا(  1)

 ب(. ٢64- أ4/٢63سخة املتحف: )للبحرية، ن(، خمطوط اجلواهر ا٩/3١١الطالبني للنووي: ) 

 ما بني املعقوفتني ساقط يف )ط(.(  2)
(، روضة 4١٢/ ١٠(، العزيز للرافعي: )٧/١٧٢بغوي: ) (، التهذيب لل6/354الوسيط للغزايل: ) (  3)

 (. ٩/3١٢بني للنووي: ) الطال
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 .مالتني (1) وعلى الاان   يلزمه إ 
ألصااااااااااااااح إن وقعات حاد  يادي العباد، وبخر ياده األخر ، فعلى ااحاد إقطع و ولو  

ب كانت القيمة عند قطع الاان انقصاااااااااااااة بسااااااااااااابفعليهما قيمته، وإن تعاقبتا ف  اجلنايتان معاً 
 .(3)أييت يف كتاب الصيد ليهما وجو ً الواجب ع (2)في[ف فإن مات منهما  ،القطع األول

ال األول فعلى كل منهماا نصااااااااااااااف  د اندماان بعاالقطع الاا  (4)(وقع)وإن اندممل، فإن 
لاان إىل مخساااااااااامالة  ا فعادت  ألول إىل مثامنالة، و جنايته، وإن كانت قيمته ألفقيمته قبل 

وإن وقع قبل اندمال األول فعلى الاان نصاااااااااااااف ما   ،لزم األول مخسااااااااااااامالة والاان أربعمالة
ى كل قاطع ما جيب عل لاان  وعلى ا  ،ونااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأوجبناه على األول، وهو مالتان ومخس 

   صااااااااااااااااااانق
  قيمته، على احلاز ف العبد مث حز بخر رقبته فالواجبولو قطع واحد أطرا ، جبنايته

. (6)األطراف خبملف احلز (5)(فقيد)

 
 /أ(. 3٢ة اللوحة ) هناي(  1)
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 ٩١ اجلدع  3٠
 ١٧5 اجلذاذ  3١
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 ٢5٠ مة لَ احلَ   4٧
 5٠ اخلدش   48
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 ١4٩ الوصي  ١٢٠
 ٢٢8 الوصية  ١٢١
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 فهرس الكتب ال  يف املت  -4
 الصفحة  الكتاب  
 5٢ للشافعي   األم  ١
 ١١5 للسرخسي   مايل األ  ٢
 ١٢3 يل للغزا  البسيط  3
 ٢64 للعمراين   البيان   4
 ٢5٠ للمتويل   التتمة  5
 ٢٠٧ حسني  ضيتعليقة القا  6
 ١٠5 ال الكبري البن القف   التقريب  ٧

 ١٠٧ للشريازي   التنبيه  8
 ٢٠٧ للبغوي   التهذيب  ٩
 ١5٢ الكبري للماوردي   احلاوي  ١٠
 ١4٩ جمللي املخزومي   الذخائر  ١١
 ٢5١ م للنووي مسل   شرح  ١٢
 ٩3 ي حلسني الطرب   العدة   ١3
 ٢48 فتاوى البغوي  ١4
 ٢4٩ فتاوى الغزايل   ١5
 ٢4٩ لقفال لفتاوى    ١6
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 املصادر واملراجعفهرس  -5
 رجعامل الرقم 

1  
ف تقي الدين الوصـــول إيل علم األصـــول للبيضـــاوي(، تأليمنهاج  هباج يف شـــرح املنهاج )اإل

 م.١٩٩5-ه١4١6العلمية، بريوت، عام النشر: كتب السبكي، دار ال

2  
ــاد إىل قواطع األدلة يف أصـــول االعتقاد، تأليف إمام احلرمني اجلويين، الناشـــر: مكتبة  اإلرشـ

 م.١٩5٠دة عام اخلاجني، مصر، مطبعة السعا

3  
نصــاري، زين الدين أبو وض الطالب، لزكريا بن حممد بن زكريا األشــرح ر  أســىن املطالب يف

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.السنيكي، دار الكتاب اإلسالمي،  حيىي

4  
األعالم، خري اـلدين بن حممود بن حممـد بن علي بن فـارس، الزركلي اـلدمشــــــــــــــقي )املتوىف:  

 م.٢٠٠٢أيار / مايو  -عشر يني، الطبعة: اخلامسة لعلم للمالهـ(، دار ا١3٩6

5  

خليل بن أيبك الصــــــفدي، طبعة دار  الدينان النصــــــر، تأليف صــــــالح أعيان العصــــــر وأعو 
هـ ١4١8ســوريا، الطبعة: األوىل،  –لبنان، ودار الفكر، دمشــق   -الفكر املعاصــر، بريوت 

 م.١٩٩8 -

6  
يين الشــــــــرب ن، حممد بن أمحد اخلطيبمشس الدي  اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شــــــــجاع، تأليف

 بريوت. –فكر ار الاسات بريوت، الناشر: دالشافعي، حتقيق: مكتب البحوث والدر 

 م.١٩٩٠-ه١4١٠بريوت، الطبعة: بدون طبعة،  –ر املعرفة األم للشافعي، دا  7

8  
، الطبعة البحث الفقهي، تأليف إمساعيل عبد العال، طبعة املكتبة األســــــــــدية، مكة املكرمة

 م.٢٠٠8األوىل  

9  
ــافعي(، الروياين، أبذهب )حبر امل اعيل الواحد بن إمسو احملاســـــــن عبد يف فروع املذهب الشـــــ

 م.٢٠٠٩ار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، حتقيق: طارق فتحي السيد، د

10  
 بداية احملتاج يف شـــرح املنهاج، تأليف ابن قاضـــي شـــهبة، اعتىن به أنور الداغســـتاين، طباعة

 م.٢٠١١وىل بعة األهاج، جدة السعودية، الطدار املن



 389  جلواهر البحريةا  

 رجعامل الرقم 

11  
قيق: ري القرشي البصري مث الدمشقي، حتإمساعيل بن عمر بن كثلفداء  البداية والنهاية أليب ا

 م.١٩88 -هـ ١4٠8علي شريي، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: األوىل 

12  
ة اإلســـــالمية باملدينة  يف اجلامعرســـــالة علمية ماجســـــتري  البســـــيط، تأليف أيب حامد الغزايل،

 ، حتقيق د. عبد الرمحن القحطاين.ملنورةا

13  
، جالل الدين الســـــــــيوطي والنحاة، عبد الرمحن بن أيب بكر الوعاة يف طبقات اللغوينية  بغي

 لبنان / صيد. -هـ(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية ٩١١)املتوىف: 

14  

 بن ســامل العمراين اليمين  اخلريأليب احلســني حيىي بن أيبالشــافعي، البيان يف مذهب اإلمام 
 -هـــــــــــــــ١4٢١ جدة، الطبعة: األوىل، –املنهاج  ق: قاسم حممد النوري، دارقيالشافعي، حت

 م.٢٠٠٠

15  
تاج العروس من جواهر القاموس حملّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلســــــيين الزَّبيدي، حتقيق: 

 .ر اهلدايةجمموعة من احملققني، دا

16  
لناشـر: مكتبة نزار ا ل الدين السـيوطي، حتقيق محدي الدمرداش،يف جالتاريخ اخللفاء، تأل

 م.٢٠٠4-ه١4٢5الباز، الطبعة األوىل مصطفى  

17  
تتمة اإلبانة عن أحكام فروع الديانة، تأليف عبد الرمحن بن مأمون املتويل، رســـــــــــــالة علمية 

 د. عبد الرحيم احلارثي.ة، حتقيق دكتوراه يف جامعة أم القرى مبكة املكرم

18  
ــتمأمون ة اإلبانة، تأليف عبد الرمحن بن تتم ــالة علمية ماجســــــــ ري يف جامعة أم املتويل، رســــــــ

 مة، حتقيق فيصل العصيمي.القرى مبكة املكر 

19  
حترير ألفاظ التنبيه، تأليف أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شــــــــــــرف النووي، حتقيق عبد الغين 

 ه.١4٠8ىل مشق سوريا، الطبعة األو القلم، د الدقر، طبعة دار

20  

هليتمي، املكتبة التجارية د بن حممد بن علي بن حجر ااج ألمححتفة احملتاج يف شـــــــــــــرح املنه
م، دار إحياء الرتاث العريب   ١٩83  -هـــ    ١35٧مبصر لصاحبها مصطفى حممد،    الكربى

 بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ. -
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21  

لقدر والشــــــــرع(، تأليف  بني ا والصــــــــفات وحقيقة، اجلمع  ت لألمساءحتقيق اإلثبا)  التدمرية،
ــالعباس أمحد بأيب  ــر: مكتبة العبيكان، الن تيمية، حتقيق د. حممد الســـــ رياض، عوي، الناشـــــ

 م.٢٠٠٠-ه١4٢١الطبعة السادسة 

22  

التعريفات الفقهية، املؤلف: حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، الناشر: دار الكتب 
الطبعة: األوىل، م(، ١٩86 -هـ ١4٠٧تان للطبعة القدمية يف باكس إعادة صف العلمية )
 م ٢٠٠3 - هـ١4٢4

23  

ــ(، احملقق: 8١6رجاين )املتوىف:  بن حممد بن علي الزين الشــــريف اجل  التعريفات: لعلي هـــــــــــــــــ
-ضـبطه وصـححه مجاعة من العلماء بإشـراف الناشـر، الناشـر: دار الكتب العلمية بريوت 

 م.١٩83-هـ ١4٠3ألوىل لبنان، الطبعة: ا

24  
توراه اهر الطربي، رسـالة علمية دكالفروع، تأليف القاضـي أيب الطيب طى يف الكرب  التعليقة

 ه، حتقيق مرضي الدوسري.١4٢5نة املنورة باجلامعة اإلسالمية باملدي

25  
املعروف ـبابن القـاص، حتقيق عـادل عـبد   أمحـد بن أمحـد الطربي التلخيص، ـتأليف أيب العـباس

 بار.فى الار مصطمعوض، الناشر: مكتبة نز جود وعلي املو 

26  
بن يوســـــــف الشـــــــريازي )املتوىف:   أليب اســـــــحاق إبراهيم بن علي التنبيه يف الفقه الشـــــــافعي:

 هـ(، الناشر: عامل الكتب.4٧6

27  

ــره  هتـذـيب األمسـاء واللغـات، أليب زكرـيا حميي اـلدين حيىي بن شــــــــــــــرف النووي، عنـيت بنشــــــــــــ
دارة الطباعة املنريية، دار إاعدة صـوله: شـركة العلماء مبسـومقابلة أوتصـحيحه والتعليق عليه 

 لبنان. –مية، بريوت الكتب العل 

28  
زهري اهلروي، حتقيق حممد عوض مرعب، الناشــــــر: ب اللغة، تأليف حممد بن أمحد األهتذي

 م.٢٠٠١دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان، الطبعة األوىل 
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29  

بن مســعود بن حممد بن   حلســنيحميي الســنة، أبو حممد االشــافعي،  التهذيب يف فقه اإلمام  
ــ(، حت 5١6افعي )املتوىف:  الفراء البغوي الـش حممد  قيق: عادل أمحد عبد املوجود، عليهـــــــــــــ

 م.١٩٩٧ -هـ  ١4١8معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 

30  

ْورة بن موســــــــى  -اجلامع الكبري  ، بن الضــــــــحاكســــــــنن الرتمذي، حممد بن عيســــــــى بن ســــــــَ
الغرب اإلسالمي  هــ(، حتقيق: بشار عواد معروف، دار٢٧٩: ملتوىف)االرتمذي، أبو عيسى 

 م.١٩٩8بريوت،  –

31  
جنم الـدين أيب العبـاس القمويل، خمطوط، نســــــــــــــخـة مكتبـة متحف اجلواهر البحريـة، تـأليف  

 (.٧٢٠طوبقبوسراي، اسطنبول تركيا، رقم احلفظ )

32  

أبو احلسـن علي بن زين، خمتصـر املشـافعي وهو شـرح  اإلمام الاحلاوي الكبري يف فقه مذهب  
ق: هـــ(، حتقي45٠املاوردي )املتوىف: البصري البغدادي، الشهري ب  حممد بن حممد بن حبيب

الشـــيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت  -الشـــيخ علي حممد معوض 
 م.١٩٩٩-هـ ١4١٩لبنان، الطبعة: األوىل،  –

33  

عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين تأليف  لقاهرة، يف تاريخ مصــــــــــــر ااحملاضــــــــــــرة حســــــــــــن 
ب العربية _عيســــــى إبراهيم، الناشــــــر: دار إحياء الكتوطي، حتقيق حممد أبو الفضــــــل  الســــــي

 م.١٩6٧-ه١38٧البايب احلليب وشركاه _ مصر، الطبعة األوىل 

34  

ر بن عمر، أبو بكن احلســــــــــــــني  حليـة العلمـاء يف معرفـة مـذاهـب الفقهـاء، حملمـد بن أمحـد ب
هـــــــــــــ(، 5٠٧ظهري الشافعي )املتوىف: ل الفارقّي، امللقب فخر اإلسالم، املستالقفا الشاشي

بريوت /  -هيم درادكة، الناشــر: مؤســســة الرســالة / دار األرقم احملقق: د. ياســني أمحد إبرا
 م.١٩8٠عمان، الطبعة: األوىل، 

35  
كي، ن الرت عبــد احملســــــــــــــزي، حتقيق د.  ويين الراحليــة الفقهــاء، تــأليف أمحــد بن فــارس القز 

 م.١٩83-ه١4٠3ريوت، الطبعة األوىل الناشر: الشركة املتحدة للتوزيع، ب
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36  
عبد القادر بن عبد املطلب املنديلي األندونســــــي، طبعة مؤســــــســــــة اخلزائن الســــــنية، تأليف  

 م.٢٠٠4الرسالة ناشرون، بريوت لبنان، الطبعة األوىل عام 

37  

محـد بن علي بن حممـد بن أمحـد بن لفضـــــــــــــــل أاملـائـة الثـامنـة، أبو ا  يف أعيـان  الـدرر الكـامنـة
ضان، جملس دائرة قيق: مراقبة / حممد عبد املعيد هـــــــــــ(، حت85٢سقالين )املتوىف:  حجر الع

 م.١٩٧٢هـ/ ١3٩٢صيدر اباد/ اهلند، الطبعة: الثانية،  -املعارف العثمانية 

38  

عمر أمحد  العبادي املطري، حتقيق  عبد هللا يف عفيف الدينذيل طبقات الشــــــــــــافعيني، تأل
ــر، مكتبة الثقافة الدينيةهاشــــــــــــــم وحممد زينهم حممد عزب، دار ال ، القاهرة طبعة عام نشــــــــــــ

 م.١٩٩3-ه١4١3

39  

رفع اإلصـر عن قضـاة مصـر، تأليف أيب الفضـل أمحد بن علي بن حجر العسـقالين، حتقيق 
ــد. علي حممـــد عمر، طبعـــة مكتبـــة     - ه ١4١8األوىل    ر، الطبعـــةاخلـــاجني، القـــاهرة مصــــــــــــ

 م.١٩٩8

40  
مريي، حتقيق بـــدهللا حممـــد بن عبـــد هللا احلض املعطـــار يف خرب األقطـــار، تـــأليف أيب عالرو 

 م.١٩8٠اصر للثقافة، بريوت، الطبعة الثانية إحسان عباس مؤسسة ن

41  
 حيىي بن شــــرف النووي حتقيق:روضــــة الطالبني وعمدة املفتني، تأليف أبو زكريا حميي الدين 

 ض، دار الكتب العلمية.مد معو على حم -د عبد املوجود عادل أمح

42  
ر )املتوىف: محد بن األزهري اهلروي، أبو منصــــو ب ألفاظ الشــــافعي، حممد بن أالزاهر يف غري

 هـ(، حتقيق: مسعد عبد احلميد السعدين، دار الطالئع.3٧٠

43  
از اـلذهيب عثمـان بن  عـبد هللا حممـد بن أمحـد بن  ســــــــــــــري أعالم النبالء، مشس اـلدين أبو  قـَاميـْ

 م.٢٠٠6-هـ١4٢٧القاهرة، الطبعة:  -هـ(، دار احلديث٧48ىف: )املتو 

44  
ــامل يف فر  ــيدالشــ ــر عبد الســ ــافعية، أليب نصــ ــالة علمية دكتوراه يف  وع الشــ ــباغ، رســ ابن الصــ

 املهوس.ه، حتقيق يوسف ١43٠اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة سنة 
لعمـاد الَعكري ابن ا  د احلي بن أمحـد بن حممـدن ذهـب، عـبشـــــــــــــــذرات اـلذهـب يف أخـبار م  45
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ــ(، حققه: حممو ١٠8٩توىف:  احلنبلي، أبو الفالح )امل د األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد هـــــــــــــــ

 م. ١٩86  -هـ ١4٠6بريوت، الطبعة: األوىل،   –لقادر األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق ا

46  

ــر الطحاوي، تأليف: أمحد بن علي الرازي اجلصـــاص،  : د. عصـــمت هللا حتقيقشـــرخ خمتصـ
د زينب حممد حسـن  -د حممد عبيد هللا خان   -أ. د. سـائد بكداش   -عنايت هللا حممد 

 م.٢٠١٠ه_ ١43١وىل الطبعة األ ، الناشر: دار البشائر ودار السراج،فالتة

47  
الصــالح، الناشــر: دار  عروف بابنالوســيط، تأليف عثمان بن عبد الرمحن املشــرح مشــكل  

 م.٢٠١١ة: األوىلبيليا للنشر والتوزيع بالسعودية، الطبعنوز إشك

48  

ر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، حتقيق: اج اللغة وصـحاح العربية، أليب نصـالصـحاح ت
 -  هـــــــــــــــــــــــــــــ١4٠٧بريوت، الطبعـة: الرابعـة    –للماليني  أمحـد عبـد الغفور عطـار، دار العلم  

 م.١٩8٧

49  

 سـننهو  هللا   رسـول أمور من املختصـر الصـحيح املسـندلبخاري املسـمى باجلامع صـحيح ا
ــه، أبو ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  بن ناصر زهري عفي، حتقيق: حممداجل البخاري إمساعيل بن حممد هللا عبد وأيامـــ

 هـ.١4٢٢األوىل  النجاة، الطبعة طوق الناصر، دار

50  

 ل الدين أيب الفضــــل جعفر تأليف كماالطالع الســــعيد اجلامع أمساء جنباء مصــــر والصــــعيد، 
شــــر، ســــنة  الدار املصــــرية للتأليف والنلب األدفوي، حتقيق ســــعد حممد حســــن، طبعة  بن ثع

 ه.١38٢

51  

ــافعـية ــبكي حتقيق: د.   طبـقات الشــــــــــــ الكربى لـتاج اـلدين عـبد الوهـاب بن تقي اـلدين الســــــــــــ
ــر و  الطبعة: التوزيع،  حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنشــــ

 ـ.ه١4١3الثانية، 

 .ه١4٠١اجلبوري، دار العلوم، بقات الشافعية لإلسنوي، حتقيق عبدهللا ط  52
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53  

أمحد بن حممد بن عمر األســــدي الشــــهيب الدمشــــقي، تقي طبقات الشــــافعية، أبو بكر بن 
ــهبة )املتوىف:   هــــــــــــــــــــ(، حتقيق: د. احلافظ عبد العليم خان، عامل 85١الدين ابن قاضـــــي شـــ

 هـ.١4٠٧وت، الطبعة: األوىل، بري  –كتب ال

54  

ــافعيني، أبو الفداء إمساعيل مث الدمشــــــقي  صــــــري  بن عمر بن كثري القرشــــــي الب طبقات الشــــ
ــ(٧٧4)املتوىف:   ، حتقيق: د أمحد عمر هاشم، د حممد زينهم حممد عزب، مكتبة الثقافة هـــــ
 م.١٩٩3 -هـ ١4١3الدينية، 

55  
ــرين، تأليف حممد بن علي ب ريوت، مية، بداوودي، دار الكتب العل ن أمحد الطبقات املفســـ

 لبنان.

56  
ــبيلي، حتقيق حممد أبو الفضــــــل  اإلني، تأليف حممد بن احلســــــن طبقات النحويني واللغوي شــــ

 راهيم، الناشر: دار املعارف، الطبعة الثانية.إب

57  
دار عجالة احملتاج إىل توجيه املنهاج، تأليف عمر بن علي املشــــــــهور بابن امللقن، الناشــــــــر: 

 م.٢٠٠١ -ه ١4٢١نشر: ب، إربد األردن، عام الالكتا

58  

و لكري بن حممد بن عبد الكري، أبالكبري، لعبد اعروف بالشــــــــــــــرح العزيز شــــــــــــــرح الوجيز امل
ــم الرافعي القزويين، حتقيق: علي حممـــد عوض   عـــادل أمحـــد عبـــد املوجود، دار   -القـــاســــــــــــ

 م.١٩٩٧ -هـ ١4١٧لبنان، الطبعة: األوىل،  –الكتب العلمية، بريوت 

59  

ن د املصــــــــــــــري ابملـذهـب، تـأليف أيب حفص عمر بن علي بن أمحـمحـلة االعقـد املـذهـب يف  
عة دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة ق أمين األزهري، وســــيد املهين، طبامللقن، حتقي

 م.١٩٩٧-ه١4١٧األوىل  

60  
حتقيق: د  ي البصــــــــــــــري،العني، أبو عـبد الرمحن اخللـيل بن أمحـد بن عمرو بن متيم الفراهـيد

 براهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل.ي، د إمهدي املخزوم

61  
الرملي، الناشــر: دار املعرفة،  رســالن، تأليف حممد بن أيب العباسالبيان شــرح زبد ابن غاية  

 بريوت لبنان.
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62  
ر الغاية يف اختصــــــــــار النهاية، تأليف العز بن عبد الســــــــــالم، حتقيق د إياد الطباع، طبعة دا

 لجويين.طلب ل، وهو اختصار لنهاية املالنوادر

63  
راهيم العايد، االشــر: ســليمان إب  إبراهيم بن إســحاق احلريب، حتقيق  غريب احلديث، تأليف

 .ه١4٠5، الطبعة األوىل كرمةمكة امل _ قرىجامعة أم ال

64  
س املوصــلي، حتقيق أ.د فهد بن أمحد بن موســى بن يونتأليف    غنية الفقيه يف شــرح التنبيه،

 ه.١4٢5مان الصاعدي، رسالة علمية ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة سلي

65  

ابن و، تقي الدين املعروف ب، أبو عمر فتاوى ابن الصــــــالح، املؤلف: عثمان بن عبد الرمحن
اشر: مكتبة العلوم  عبد القادر، النق عبد هللاهـــــــــــــــ(، احملقق: د. موف643صالح )املتوىف: ال

 ه.١4٠٧بريوت، الطبعة: األوىل،  –الكتب  ، عاملواحلكم

66  
ــالة علمية دكتوراه يف اجلامعة  ــعود البغوي، رســـــــــــ فتاوى البغوي، لإلمام احلســـــــــــــني بن مســـــــــــ

 سف بن سليمان القرزعي.د. يو  ه، حتقيق١43١ة املنورة ة باملديناإلسالمي

67  
 ي، حتقيق أمل خطاب و د. مجال أبوحســـــني، للقاضـــــي حســـــني املروروذفتاوى القاضـــــي 

 م.٢٠١٠ه،١43١األوىل  حسان، دار الفالح للدراسات والنشر، الطبعة

68  

ــطفى حممو فتاوى القفال، للفقيه عبد هللا بن أمحد القفال املروزي، حتقيق م د األزهري، صــــــــــ
توزيع للنشــــــــر وال ، ودار ابن عّفانشــــــــر والتوزيع باململكة العربية الســــــــعوديةيم للندار ابن الق

 م.٢٠١١ -ه ١43٢بعة األوىل جبمهورية مصر العربية، الط

69  
)املســـــــــائل املنثورة(، أليب زكريا حيىي بن شـــــــــرف النووي، حتقيق أمحد حســـــــــن فتاوى النووي  

 ه.١4١١ر، هر طبعة روز اليوسف مبصجملة األز جابر رجب، الناشر: 

70  

)منهج الطالب  لطالب املعروف حباشـــــــية اجلملفتوحات الوهاب بتوضـــــــيح شـــــــرح منهج ا
شـــــرح منهج الطالب(، صـــــاري من منهاج الطالبني للنووي مث شـــــرحه يف اختصـــــره زكريا األن

 ، الطبعة:لســــــــــليمان بن عمر بن منصــــــــــور العجيلي األزهري، املعروف باجلمل، دار الفكر
 .بدون طبعة وبدون تاريخ
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71  

هـــــــــ(، 8١٧توىف: )امل  آبادى بن يعقوب الفريوز  قاموس احمليط، جمد الدين أبو طاهر حممدال
وســــــي، حتقيق: مكتب حتقي ق الرتاث يف مؤســــــســــــة الرســــــالة، بإشــــــراف: حممد نعيم العرقســــــُ

 -  هـــــــــــــــ١4٢6ة، لبنان، الطبعة: الثامن –مؤسـسـة الرسـالة للطباعة والنشـر والتوزيع، بريوت 
 م.٢٠٠5

72  

القسطنطيين  كاتب جليب   امي الكتب والفنون: ملصطفى بن عبد هللاعن أس  كشف الظنون
 -هــــــ(، الناشر: مكتبة املثىن ١٠6٧يفة )املتوىف: هور باسم حاجي خليفة أو احلاج خل املش 

، بغداد )وصــــــورهتا عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صــــــفحاهتا، مثل: دار إحياء الرتاث العريب
 م.١٩4١علمية(، تاريخ النشر: كتب اللعلوم احلديثة، ودار الودار ا

73  
ــاري، املعر  لنبيه يف شـــــــــــــرح التنبيه ألمحدكفاية ا وف بابن الرفعة، بن حممد بن علي األنصـــــــــــ

 م.٢٠٠٩حتقيق: جمدي حممد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 

74  

ابن   احلســـــــن  د بن القاســـــــم الضـــــــيب، أبومد بن أمحاللباب يف الفقه الشـــــــافعي، أمحد بن حم
نيتان العمري، دار ـــــــــــــــــــــــــ(، حتقيق: عبد الكري بن صـــــــــــه4١5:  احملاملي الشـــــــــــافعّي )املتوىف

 هـ.١4١6ينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، البخارى، املد

75  
بة األزهرية، ســــــــــــــخة املكتجلواهر البحرية، تأليف جنم الدين أيب العباس القمويل، خمطوط، ن

 (.4٢3١5/4٢3١6)م احلفظ صر، رقالقاهرة م

76  
 - الثالثة   بريوت، الطبعة: –نظور، دار صادر  حملمد بن مكرم بن علي ابن ملسان العرب،  

 هـ.١4١4

77  
اجملموع شــــــــرح املهذب ))مع تكملة الســــــــبكي واملطيعي((، ليحىي بن شــــــــرف النووي، دار 

 الفكر.

78  
ــر: مـد بن أيبخمتـار الصــــــــــــــحـاح، تـأليف حم ــريـة بـالـدار ة املكتبـ بكر الرازي، النـاشــــــــــــ العصــــــــــــ

 م.١٩٩٠-ه١4٢٠ان، الطبعة اخلامسة النموذجية، بريوت لبن
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79  
ما حيتاجه الطلبة الشـافعية، تأليف علوي بن أمحد السـقاف، حتقيق خمتصـر الفوائد املكية في

 وتعليق د. يوسف بن عبد الرمحن املرعشلي، دار البشائر اإلسالمية.

80  
ــر املز خم ، دار  يف: إمســاعيــل بن حيىي بن إمســاعيــل املزين(، تــألبــاألمين )مطبوع ملحقــاً  تصــــــــــــ

 م.١٩٩٠هـ/١4١٠ن، بريوت لبنا –املعرفة 

81  
القاهرة،   –راسة املذاهب الفقهية، على مجعة حممد عبد الوهاب، دار السالم  املدخل إىل د
 هـ. ١4٢٢الطبعة الثانية 

82  
ردن، الطبعة ئس، األدار النفاقوامسي، طبعة  ف أكرم الاملدخل إىل مذهب الشــــــــــــافعي، تألي

 م.٢٠٠3األوىل عام 

83  
ن عبد احلق، ابن مشائل ة والبقاع، املؤلف: عبد املؤمن بد االطالع على أمساء األمكنمراصــ

 هـ. ١4١٢البغدادي، احلنبلي، الناشر: دار اجليل، بريوت الطبعة: األوىل،   القطيعي

84  
ــائل املولدات، تأليف   لكناين املصــــــري، حتيق داد امد بن أمحد بن حممد احلأيب بكر حماملســــ

 ه.١433يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة ارقي، رسالة علمية دكتوراه د. عبد الرمحن الد

85  
 –يب الشرح الكبري، ألمحد بن حممد بن علي الفيومي، املكتبة العلمية املصباح املنري يف غر 

 بريوت.

86  

ــ الفقهيــ ــذاهــــب  املــ ــات  ــرار  مصــــــــــــــطلحــ املرموز يف األعالة وأســــــــــــ ــه  والالفقــ كتــــب واآلراء م 
 - هــــــــــــــــــــــ  ١4٢٢طبعة: األوىل،  الظفريي، دار ابن حزم، الوالرتجيحات، مري حممد صـــــــاحل

كلية الدراســات اإلســالمية   -جامعة األزهر   -ماجســتري  صــل الكتاب: رســالة  م، أ٢٠٠٢
 والعربية )مصر(.

87  
بابن مد األنصــــــــاري، املعروف أمحد بن حماملطلب العايل يف شــــــــرح وســــــــيط الغزايل، تأليف  

 ة، حتقيق خالد املوقد.اإلسالمية باملدينة املنور  لرفعة، رسالة علمية ماجستري يف اجلامعةا

88  
ط الغزايل، تأليف أمحد بن حممد األنصــــــــاري، املعروف بابن العايل يف شــــــــرح وســــــــياملطلب  

 .ة، حتقيق سلطان السنايننة املنور الرفعة، رسالة علمية ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية باملدي
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89  
لرومي الناشـــر: دار د هللا ياقوت بن عبد هللا اجم البلدان، املؤلف: شـــهاب الدين أبو عبمع

 م. ١٩٩5الثانية، الطبعة: صادر، بريوت، 

90  
معجم املؤلفني، عمر بن رضـــــــــــا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشـــــــــــقي )املتوىف:  

 وت.، بري دار إحياء الرتاث العريببريوت،  -هـ(، مكتبة املثىن ١4٠8

 دار الدعوة. العربية بالقاهرة، الناشر: املعجم الوسيط، تأليف جممع اللغة  91

92  
ه  ١4١٧فعية، تأليف سقاف علي الكاف، الطبعة األوىل فقه الشامعجم يف مصطلحات  

 م.١٩٩٧ –

93  
ربيين دار الكـتب  خلطـيب الشــــــــــــــمغين احملـتاج إىل معرفة مـعاين ألـفاظ املنهـاج حملمـد بن أمحد ا

 م.١٩٩4 -هـ  ١4١5بعة: األوىل، ة، الطالعلمي

94  

د بن ـقدامـة اجلمـاعيلي ق اـلدين عـبد هللا بن أمحـد بن حممـالبن ـقدامـة: أليب حممـد موف  املغين
هــــــــــــــــ(، الناشـر:  6٢٠املقدسـي مث الدمشـقي احلنبلي، الشـهري بابن قدامة املقدسـي )املتوىف:  

 دون طبعة.مكتبة القاهرة، الطبعة: ب

95  
سني، حتقيق: عبد السالم رس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلبن فا  مقاييس اللغة، ألمحد

 م.١٩٧٩ -هـ ١3٩٩د هارون، دار الفكر، حمم

96  

منهــاج الطــالبني وعمــدة املفتني يف الفقــه، أبو زكريــا حميي الــدين حيىي بن شــــــــــــــرف النووي  
 الفكر، الطبعة: األوىل،عوض، دار هـــــــــــــــــــــــــــــ(، حتقيق: عوض قاســــــــــــــم أمحد 6٧6)املتوىف:  
 م.٢٠٠5-ـه١4٢5

97  
ىي النووي، الناشــر: دار إحياء احلجاج، تأليف أيب زكريا حياملنهاج شــرح صــحيح مســلم ابن 

 ه.١3٩٢رتاث العريب، بريوت لبنان، الطبعة الثالثة ال

98  

اهري املنهل الصــــــايف واملســــــتوىف بعد الوايف، تأليف يوســــــف بن تغري بردي بن عبد هللا الظ
حممد األمني، هــــــــــــــ(، حتقيق الدكتور حممد 8٧4)املتوىف: الدين في، أبو احملاسن، مجال احلن

 ة العامة.اهليئة املصري
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99  
م الشـــافعي، أليب اســـحاق إبراهيم بن علي بن يوســـف الشـــريازي، دار املهذب يف فقه اإلما

 الكتب العلمية.

100  

 م اإلســــنوي اعتىن به أبوالرحيعبد  املهمات يف شــــرح الروضــــة والرافعي، تأليف مجال الدين 
- ه ١43٠  بريوت لبنان، الطبعة األوىلالدمياطي، امحد بن علي، دار ابن حزم،   الفضــــــــــل
 م.٢٠٠٩

101  
شـــرح املنهاج، حملمد بن موســـى بن عيســـى بن علي الدَِّمريي، دار املنهاج   النجم الوهاج يف

 م.٢٠٠4 -هـ ١4٢5)جدة(، حتقيق: جلنة علمية، الطبعة: األوىل، 

102  

ــر وانجوم  ال ري ، يوســــــــــــــف بن تغري بردي بن عبـد هللا الظـاهلقـاهرةالزاهرة يف ملوك مصــــــــــــ
شــــــر: وزارة الثقافة واإلرشــــــاد هـــــــــــــــــــــ(، النا8٧4ال الدين )املتوىف:  احلنفي، أبو احملاســــــن، مج

 القومي، دار الكتب، مصر 

103  
دار ملي، الر   هناية احملتاج إىل شرح املنهاج لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة

 م.١٩84هـ/١4٠4 -رية الفكر، بريوت، ط أخ

104  

أبو هللا بن يوســــــــــــف بن حممد اجلويين،  املذهب، لعبد امللك بن عبد  هناية املطلب يف دراية
هـــــــــــــــــ(، حتقيق أ. د/ عبد العظيم حممود الّديب، دار املنهاج، الطبعة: 4٧8املعايل )املتوىف:  

 م.٢٠٠٧-هـ١4٢8األوىل،  

105  
بن   من األُمهـاِت، ـتأليف أيب حممـد عـبد هللاغريهـا  لى مـا يف املـدوَّـنة من  زّـيادات عالنَّوادر وال

 م.١٩٩٠لبنان، الطبعة األوىل اشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت أيب زيد القريواين، الن

106  

نيل األمل يف ذيل الدول، تأليف: زين الدين عبد الباســــــــــــــط الظاهري امللطي، حتقيق عمر 
ــالم التدمر عبد  ــرالسـ ــرية للطبي، الناشـ ــر، بريوت  اعة وا: املكتبة العصـ لبنان، الطبعة:  –لنشـ

 م.  ٢٠٠٢ -هـ  ١4٢٢األوىل،  

107  
أمني بن مري البــابــاين، طبعتــه وكــالــة املعــارف يف لعــارفني، تــأليف إمســاعيــل بن حممــد  هــديــة ا

العريب  م، وأعادت طبعه باألوفســـــــــــت دار إحياء الرتاث ١٩5١مطبعتها البهية اســـــــــــطنبول 
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108  
ــفـدي، حتح الـدالوايف بـالوفيـات، لصــــــــــــــال قيق: أمحـد ين خليـل بن أيبـك بن عبـد هللا الصــــــــــــ

 م.٢٠٠٠ -هـ ١4٢٠ت، بريو  –مصطفى، دار إحياء الرتاث  األرناؤوط وتركي

109  
الوجيز يف فقه اإلمام الشـــــــــافعي، تأليف أيب حامد الغزايل، حتقيق علي معوض وعادل عبد 

 م.١٩٩٧بريوت، الطبعة األوىل   األرقم،املوجود، دار األرقم بن أيب

 لغزايل، دار السالم.الوسيط يف املذهب، تأليف أيب حامد ا  110

111  

حتقيق: صـــــــــاحل مهدي جرس بن رافع الســـــــــالمي، يات، تأليف: تقي الدين حممد بن هالوف
ــالة  ــة الرســـــ ــســـــ ــر: مؤســـــ ــار عواد معروف، الناشـــــ بريوت، الطبعة: األوىل،  –عباس، د. بشـــــ

 ه.١4٠٢
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